
Kan jij je complexe 
energiefactuur
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&
word je 

eigen energie- 
leverancier

Weet jij
hoeveel energie 

je verbruikt
en/of 

prosumenten- 
tarief je betaalt?



1  Je wordt lid van Energy Revolution, 
 waarop je een rendement krijgt 

2  Je krijgt inzicht in je energieverbruik, waardoor   
 je perfect weet hoe je kan besparen

3  Je geniet van het goedkoopste tarief van de   
 meest transparante energieleverancier

4  Je profiteert van communitykortingen op    
 elektrotoestellen, zonnepanelen, boilers,    
 energiebatterijen, …

5   Je wordt persoonlijk begeleid, volgens jouw    
 tempo en budget, door energie-experts

6   Je weet exact hoeveel energie je terugstuurt,    
 waardoor je je prosumententarief kan minimaliseren
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Weet jij wat al die complexetarieven 
op je energierekening écht willen 
zeggen? Of betaal je, net als veel 
Vlamingen, je energiefactuur zon-
der nadenken? Dan betaal je waar-
schijnlijk ook veel. Het is tijd om je 
energie zelf in handen te nemen en 
je eigen energieleverancier te wor-
den. Zodat niemand nog op jouw 
energie verdient, behalve jijzelf! 

Energy Revolution is een commu-
nity van mensen die willen weten 
waarvoor ze betalen. Of nog liever, 
helemaal niets betalen. Wij geloven 
in cijfers en feiten. Daarom meten 
we ons verbruik en kiezen we voor 
oplossingen op maat. Hoe ver je 
hierin wil gaan, bepaal je zelf. Energy 
Revolution helpt en begeleidt je bij 
elke stap. Samen besparen we op 
energie en worden we onze eigen 
energieleverancier. 

Wie is Energy Revolution?

Nu je exact weet hoeveel je ver-
bruikt, kan je je kosten minimaliseren.  
Meteen 10 zonnepanelen bestellen? 
Nee, toch niet. De ongebruikte ener-
gie teruggeven kost je meer geld dan 
het je zal opleveren. Aan de hand van 
jouw verbruik gaan wij op zoek naar 
de geschikte oplossing, aangepast 
aan jouw wensen en noden. Heb je 
al zonnepanelen? Dan minimaliseren 
we samen met jou het prosumenten-
tarief dat je moet betalen. Energy Re-
volution helpt je bovendien niet enkel 
bij het kiezen van de juiste producten, 
maar zorgt ook voor leuke kortingen. 

Wie helemaal zelfvoorzienend wil 
worden kan nog een stapje verder 
gaan: sla je overtollige energie op in 
een woonbatterij. Zo vloeit deze zon-
ne-energie niet terug naar het net, 
maar wordt het bijgehouden voor 
later gebruik. Op die manier moet je 
totaal geen elektriciteit meer aan- 
kopen. 

STAP 3

Bespaar op 
energie met een 
oplossing op maat

Psssst… voorlopig gaat deze folder enkel 

over elektriciteit. Maar Energy Revolution 

is druk bezig met ook water en gas te 

meten en te optimaliseren. In de volgen-

de folder zie je ons dus zeker terug.

De enige juiste prijs voor energie is de prijs op de beurs. Daarom werkt Energy 
Revolution enkel samen met transparante en groene energieleveranciers 
die de beursprijs hanteren. Bovendien kiezen we steeds de meest 
voordelige leverancier. Doet een andere leverancier een beter bod? Dan 
beslissen we samen om over te schakelen. Wij regelen al het papierwerk 
voor jou en jij bent altijd zeker van de laagste (en juiste) energieprijs. 

Waarom een energieleverancier ons de goedkoopste tarieven geeft? 
Energy Revolution deelt met hen het totaalverbruik van onze groep. Zo 
weet de leverancier exact hoeveel energie hij moet inkopen en heeft hij 
dus nooit verlies. Een win-winsituatie voor beiden dus. 

STAP 2

Betaal de juiste prijs voor je energieverbruik

Waarom zou je meer betalen voor ener-

gie dan de effectieve energieprijs? In de 

winkel betaal je toch ook niet meer voor 

een product dan op het prijslabel staat?  

Om lid te worden van Energy Revo-
lution installeer je een ENION meter. 
Dit toestel geeft je gedetailleerde in-
zichten over je verbruik. Zo speur je  
makkelijk stiekeme energievreters op 
, zoals een oude koelkast. Maar zo 
weet je ook exact hoeveel je ver-
bruikt. Dit laat je toe om je facturen op 
te volgen en energiezuinigere beslis-
singen te nemen.

Bovendien word je door de aankoop 
van de meter meteen lid van Energy 
Revolution. Zo profiteer je van serieuze 
kortingen, zowel op je energie als op 
je elektronica, zonnepanelen en zelfs 
woonbatterijen. 

Met Energy Revolution bespaar je dus 
eigenlijk 3 keer: op je energie, op je 
elektrische toestellen & op je energie- 
zuinige maatregelen.

STAP 1

Word lid van 
Energy Revolution

Heb je al zonnepanelen?  

Ook dan is Energy Revolution interes-

sant.  Want met onze meter weet je 

exact hoeveel energie je terugstuurt. 

Hierdoor kan je je prosumententarief 

minimaliseren (zelfs helemaal tot 0).

Ben jij klaar voor 

de Energy Revolution?


