Doe de V-test
Drie mogelijkheden:
l. Bel gratis naar het nummer 1700
2. Ga naar www.vtest. be

3. Contacteer je lokale vertrouwenspersoon bij het OCMW,
Centrum Algemeen Welzijnswerk, Buurthuis of Vereniging
. Neemjejaarafrekening elektriciteit en aardgas bij de hand.
. Het resultaat van de V-test is een apart overzicht van de elektridteits- en
aardgascontracten. Beide zijn gerangschikt van goedkoop naar duur.

en aar gas.
Stap nu eenvoudig over naar een goedkoper energiecontract en bespaar!
Bel de VREG voor een V-test op het gratis nummer 1700.

TIP Wilje de goedkoopste prijs?
Kies het goedkoopste contract voor elektriciteit en het goedkoopste voor
aardgas. Je mag aparte leveranciers kiezen.

Bel naar de leverancier met wie je een contract wil

Kies nummer 3 uit het keuzemenu.
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VREG = Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
. Geef de naam door van het contract datje wil.
. Vermeld de EAN-code van de elektriciteits- en van de aardgasmeter
Je vindt deze codes van 18 cijfers op de eerste pagina van j e
jaarafrekening. Ze beginnen met 5414.
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. Veranderen van energieleverancier of energiecontract is gratis
. Je kan tot honderden euro per jaar besparen
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Geefje meterstanden door

. De leverancier vanje keuze regelt alles

. Je krijgt een meterkaartje van Eandis oflnfrax. Geefje meterstanden
altijd door. Je vindt ze op de elektridteits- en aardgasmeter in je

. Je meters blijven dezelfde

. Je vorige leverancier zal op basis van deze gegevens je slotafrekening

. Je blijft elektriciteit en aardgas hebben

Als je recht hebt op sociaal tarief dan hoefje niets te doen.
Je zit al goed bij je leverancier.

§

woning.
maken.

l

Goed om te weten

De VREG gaat niet bij mensen langs en doet geen deur-aan-deur verkoop.
Opgepast dus als je een verkoper van energiecontracten over de vloer krijgt die
beweert van de VREG te zijn. Ga daar niet op in!
Gratis telefoonnummer 1700
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Vlaand ren
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Meer uitleg op de achterkant »

Vragen over de V-test »
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Elke werkdag van 9u00 tot 16u00
Vraag naar Fanny, Shirley of Yolanda
info@vreg.be

