
 
Disclaimer 

Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De 

juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is 

hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie.  

Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. 

Wat doen de energieprijzen?  
Economisch herstel  

De prijs van gas en elektriciteit is van 

allerlei factoren afhankelijk en daarmee 

van invloed op de energieprijzen.  

Vanwege de recessie en onder meer het 

aanbod (overschot) van goedkope 

elektriciteit (import) stonden de 

Nederlandse elektriciteitsprijzen afgelopen 

jaar onder druk. 

Daar tegenover hebben de 

weersomstandigheden, de olieprijs en geopolitieke ontwikkelingen dit jaar een 

belangrijke rol gespeeld bij de prijsontwikkeling van de gasprijzen.  

Op dit moment neemt de vraag naar energie toe vanwege de koudere 

weersvoorspellingen en dit zou (voor de korte termijn) een opwaarts effect 

kunnen hebben op de energieprijzen bij een aanhoudende koudere 

weerverwachting.  

Nederland is reeds officieel uit de recessie. De verwachting van analisten is dat 

met een aantrekkende economie (in voornamelijk omliggende landen) de vraag 

naar energie zal stijgen, waardoor ook de energieprijs op de langere termijn 

mogelijk kan stijgen (stroom- en gasprijzen zijn binnen Europa aan elkaar 

gelinkt). 

Benieuwd naar de uitgebreide marktvisie van Energie Adviesbureau ‘Het 

Snoer Om’? Bel: 06-44 39 39 12 

overige marktontwikkelingen in 2013 
● invoering van een gecombineerde rekening voor leverings- en  

 transportkosten voor alle kleinverbruik aansluitingen vanaf 1 augustus 2013   

●uitrol en opkomst van slimme energiemeters 

●een mogelijk Europees ingrijpen op de Co2 (uitstoot) markt  

●onderzoek naar/ en controverse over schaliegaswinning 

●het bereiken van een nationaal duurzaam EnergieAkkoord 

Mocht u willen weten, wat voor invloed dit op uw bedrijfssituatie zou kunnen hebben, 

dan informeren wij u hierover graag als (aanstaande) klant. 

 

 

 

Een belangrijke activiteit van 

onze dienstverlening is het 

adviseren over het 

inkoopmoment van gas en 

elektriciteit in een sterk 

concurrerende, fluctuerende en 

intransparante markt. 

Wij helpen u graag kosten te 

besparen. 
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