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1234AZ123XA

Verzenddatum: #TODAY#
Onderwerp: #CONCERNING#
Contractnummer: #VARIABLE5#

Geachte #VARIABLE1#, 

De energiemarkt is de laatste maanden erg onrustig en de prijzen van elektriciteit en gas zijn extreem gestegen.
Het is uiterst onzeker hoe de prijzen zich de komende tijd ontwikkelen. Afhankelijk wat voor soort woning u huurt,
heeft u zelf een energiecontract met een energieleverancier afgesloten of ontvangt vanuit ons een afrekening
van de stookkosten en/of betaalt mee aan de energielasten van de centrale voorzieningen van uw complex. Als
verhuurder informeren wij u over dit onderwerp. 

Situatie 1: U heeft zelf een contract met een energieleverancier (Eneco, Vattenfall, Essent ed.)
U kunt nagaan of u een vast tarief voor een vaste periode heeft afgesproken, of dat u een variabel tarief heeft
afgesproken. Bij een vast tarief verandert uw prijs tot de einddatum niet. Loopt uw energiecontract binnenkort af
of heeft u een contract met variabele tarieven, dan dient u rekening te houden met fors hogere energiekosten. 

Let op: Omdat de energiekosten hoe dan ook hoger gaan uitvallen dan u gewend bent, adviseren wij om het
voorschot dat u maandelijks betaalt te verhogen. U kunt dat regelen met uw energieleverancier. Het voorkomt
dat u bij de jaarlijkse afrekening in één keer een groot bedrag moet nabetalen. Ook voor vragen over het
maandelijkse voorschot, een betalingsregeling, de tarieven of het verbruik kunt u contact op nemen met uw
energieleverancier.

Situatie 2: Woningstichting Den Helder verrekent jaarlijks de stookkosten en/of elektriciteit van de
centrale voorzieningen met u.
Wij hebben voor de stookkosten en de centrale voorzieningen een driejarig energiecontract bij Vattenfall
afgesloten. In dit contract zijn vaste prijzen afgesproken voor de periode tot en met 31 december 2022. Voor de
afrekeningen van het kalenderjaar 2022 heeft u dan ook nog geen last van de huidige extreem gestegen
energieprijzen. Voor 2023 en 2024 sluiten wij een nieuw contract af. U moet er rekening mee houden dat de
kosten voor energie en dus ook de voorschotbedragen die wij per 2023 van u vragen meer dan verdubbelen.

Eenmalige energietoeslag vanuit de overheid
De overheid heeft besloten om compensatiemaatregelen te treffen. Huishoudens met inkomen op of net boven
het sociaal minimum komen in 2022 via de gemeente in aanmerking voor een éénmalige energietoeslag van 
€ 800,00. Controleer de website van uw gemeente en lees meer over de voorwaarden en hoe u de toeslag kunt
aanvragen. 

Behoefte aan advies?
Wij kunnen ons voorstellen dat u zorgen heeft over de stijgende (energie)prijzen en over wat dat voor u betekent.
Als u hierover wilt praten kunt u contact opnemen met Het Fundament. Hier kunt U onder het genot van een
kopje koffie of thee uw vragen of zorgen bespreken met iemand die de tijd voor u neemt en adviezen kan geven.
Het kost niets en het verplicht ook tot niets. 

Contactgegevens van Het Fundament:
Adres: Dintelstraat 153
Telefoon: 06-82616322 (Petra) of 06-82629958 (Freya)
Website: www.fundamentdenhelder.nl
E-mailadres: hetfundament153@gmail.com
Open op: Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.30 uur 

Met vriendelijke groet, 
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