
Wat doen de energieprijzen?  
mild winterklimaat & situatie in Oekraine  

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 in 

2013 onder druk. 

In de eerste maanden van dit jaar hebben het milde winterklimaat (2014 gaat 

de boeken in als een van de warmste winters ooit) en de lage grondstof 

prijzen (door een aanbodoverschot op de gas- en kolenmarkt) geleid tot een 

aanhoudende druk op de elektriciteit- en gasprijzen.   

Daar tegenover blijft de elektriciteit- en gasmarkt de komende periode 

afhankelijk van omstandigheden rondom Oekraïne en de ontwikkelingen op 

de CO2 markt. De crisis op de Krim leidde even tot fluctuaties en paniek, maar 

de gevolgen lijken voorlopig mee te vallen.  Bij verdere escalatie kunnen deze 

geopolitieke spanningen een opwaarts effect hebben op de energieprijzen.  

Benieuwd naar de uitgebreide marktvisie van Energie Adviesbureau ‘Het 

Snoer Om’? Bel: 06-44 39 39 12 

SDE+2014 subsidieregeling 
Investeert u in zonnepanelen, aardwarmte of een andere vorm van duurzame 

energie? Op 1 april 2014 start de jaarlijkse openstelling van de SDE+ regeling. 

De belangrijkste wijziging is dat een haalbaarheidsstudie verplicht is gesteld.  

 

overige marktontwikkelingen in 2014 
● veel faillissementen in zonnepanelenmarkt 

● Nederland in achterhoede duurzame energie  

● Energiereuzen verliezen fors op stilstaande energiecentrales (gas) 
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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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. 
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