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Maria Barosa
Ik hoop dat we compensatie 
voor de hoge energieprijzen 
krijgen. Alles is duurder ge-
worden, ook in de supermarkt, 
terwijl mijn salaris hetzelfde 
blijft. Mijn woning is van begin 
jaren 80, maar gelukkig zijn er 
afgelopen jaar wel dubbelglas 
en nieuwe deuren geplaatst, 
waardoor de isolatie is verbe-
terd. Ik let er ook op dat ik niet 
te veel stroom en gas gebruik 
en bijvoorbeeld niet langer dan 
5 minuten douche.

Ankie Fieret
Ik vind het wel een beetje 

spannend. Voor sommigen  
zal het moeilijk worden om  
de rekening op te brengen.  

Dat zit me wel dwars. De 
isolatie in onze flat kan beter. 

We wonen op de zevende 
verdieping en vooral met  
harde wind komt er veel  

tocht binnen via de roosters. 
We hebben wel een tochtstrip  
op de deur en mijn zoon heeft  

folie met magneten achter  
de verwarmingen geplakt.

Boudewijn Kruithof
Hopelijk gaat de rekening in 
mijn geval meevallen. Ik heb 

namelijk net 17 zonnepanelen 
laten leggen, waarmee mijn 
elektriciteitsrekening als het 
goed is volledig gecompen-

seerd wordt. Ik zet de verwar-
ming weleens een graadje 

lager en let erop dat deuren 
gesloten blijven, om zo te 

besparen op mijn energiever-
bruik. Zowel voor het milieu 

als voor de kosten. Maar ik heb 
wel een open haard op gas. 

Check online Praat ook mee over dit onderwerp!
Ga naar consumentenbond.nl/straatvraag

Straatvraag
Maak je je weleens 

zorgen over je 
energierekening?

Sven Roskam
We zijn verhuisd naar een 
nieuwbouwhuis dat goed 
geïsoleerd is en zonnepane-
len en een grondwaterpomp 
heeft. We zijn volledig gasloos. 
We kwamen uit een huis dat 
minder geïsoleerd was. Dat 
verschil merk je direct. Ik heb 
weleens gekeken op vergelij-
kingssites, maar je kunt ook 
gewoon goed onderhandelen 
met je huidige energieleveran-
cier. Als je dreigt met opstap-
pen, is er opeens veel mogelijk.

Hans de Brij 
Heemskerk
De energieprijs stijgt al jaren, 
dus heb ik een paar jaar gele-
den een contract met een vast 
tarief voor een aantal jaar ge-
nomen. Ik heb voorlopig geen 
last van de huidige stijging.
Ik ben nog nooit overgestapt 
naar een andere leverancier. Ik 
heb geen zin in dat gedoe. Je 
kunt beter iets meer betalen 
en bij een betrouwbare partij 
zitten die je gewoon goed kunt 
bereiken. 




