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Betaal niet te veel  
 

Energie 
 

De V-test 

 

Met de V-test van de VREG kan je objectief de verschillende elektriciteits- en 

aardgasproducten van alle energieleveranciers in Vlaanderen vergelijken. Op basis van 

jouw verbruik kan je berekenen hoeveel je het komende jaar zou betalen als je nu een 

contract zou afsluiten met een leverancier. 

 

De test kan je doen op www.vreg.be/doe-de-v-test, of kom langs bij het OCMW (maak 

een afspraak, 014/50 00 21) 

 

Sociale tarieven voor beschermde afnemers (normaal 

automatisch) 
 

Sommige personen hebben recht op een sterk verlaagde elektriciteits- en aardgasprijs. 

Als je recht hebt op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een 

inkomensgarantie (IGO), heb je recht op een sociaal tarief.  

 

Normaal wordt dit sociaal tarief automatisch toegekend. Indien je twijfelt, kan je het 

aanvragen bij je energieleverancier. Het OCMW kan je hierbij helpen. 

 

Korting voor energiezuinige apparaten 

 

Korting netbeheerder 

 

‘Beschermde afnemers’ kunnen bij hun netbeheerder een kortingbon van 150 euro 

aanvragen voor de aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast. Elke 

beschermde afnemer heeft recht op 1 kortingbon per jaar. Je krijgt de korting alleen als 

je eerst de kortingbon aanvraagt bij je netbeheerder. 

 

Voor meer info, kom langs bij het OCMW (maak een afspraak, 014/50 00 21) of neem 

een kijkje op de website www.vlaanderen.be. 

 

Premie energiebesparende maatregelen OCMW 

 

Het OCMW van Vorselaar verleent een tussenkomst in de aanschaf van energiezuinige 

toestellen.  

 

Voor wie? 

- Beschermde afnemers: dit zijn alle huishoudelijke afnemers die recht hebben op 

de sociale maximumprijzen. 

- Personen met een laag inkomen 

- Niet beschermende klanten die genieten van schulphulpverlening 
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Bedragen 

- Wasmachine met AAA, A+AA of A+AB -label: 50 euro voor beschermende klanten 

en 150 euro voor niet beschermde klanten 

- Koelkast met A ++ -label: 50 euro voor beschermde klanten en 150 euro voor 

niet beschermde klanten 

- Droogkast met A en B -label : 200 euro voor een A-label en 100 euro voor een B-

label 

- Diepvriezer A ++ -label: 200 euro 

 

Aanvragen doe je bij het OCMW (op afspraak, 014/50 00 21).  

Breng zeker mee: 

- Kopie van de aankoopfactuur met vermelding ven het betreffende label van het 

aangekochte toestel 

- Een attest dat de aanvrager of één van zijn gezinsleden behoort tot de categorie 

van de beschermde klanten 

- Voor niet beschermde klanten een kopie van het meest recente aanslagbiljet in de 

personenbelasting 

 

Telefoon en internet 
 

Kies het juiste abonnement 

 

Via www.bestetarief.be kan je verschillende tarieven bekijken en het beste abonnement 

zoeken voor jouw behoeften.  

 

Heb je hulp nodig? Kom langs bij het OCMW (maak een afspraak, 014/50 00 21). 

 

Sociale tarieven  

 

Sommige telecombedrijven hebben een sociaal tarief voor personen ouder dan 65 jaar.  

 

Meer informatie en aanvragen kan bij het telecombedrijf zelf. 

 

 

 

 

 
 


