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Mega wint de groepsaankoop van de Stad Brussel!
Begin januari, op initiatief van de Schepen van Milieu en Energie, Khalid Zian, en in medewerking
met het collaboratieve platform Wikipower lanceerde de Stad Brussel een groepsaankoop ten
behoeve van de Brusselaars zodat zij kunnen besparen op hun factuur. 3.412 huishoudens hebben
dit initiatief omarmd, een recordaantal dat ons in staat heeft gesteld het beste aanbod voor gas en
elektriciteit te krijgen bij Mega, een groene en 100% Belgische leverancier.
De Schepen van Energie van de Stad Brussel, Khalid Zian (PS) is verheugd over deze bijzonder
gunstige uitkomst voor de inschrijvers. “Het is de leverancier van gas en elektriciteit Mega die het
beste tarief aan de consumenten heeft aangeboden. Dankzij het onderhandelde aanbod kunnen de
Brusselaars tot wel 334 € besparen!”.
De Schepen Khalid Zian voegt eraan toe “Het formule was een groot succes met 400 meer
aanvragen tot inschrijving in vergelijking met de editie 2014 die al een overweldigend succes was”.
Het onderhandelde aanbod is voor alle de deelnemers van de groepsaankoop van de Stad Brussel
geldig tot 31 maart 2018. De verandering van leverancier of gewoon van contract kan vanaf
vandaag uitgevoerd worden zonder verbrekingsvergoeding. Bovendien sinds 2012 is het niet meer
noodzakelijk een brief te sturen aan de vorige leverancier om het contract te beëindigen. Alle de
administratieve formaliteiten zijn nu immers ten laste van de nieuwe leverancier.
Om van de nieuwe tarieven te kunnen profiteren moeten de ingeschreven Brusselaars gewoon het
ingediende aanbod die ze bij brief of via e-mail ontvangen hebben accepteren. Hun nieuwe contract
gaat in op 1 mei 2018. Het aanbod is ook beschikbaar voor huishoudens die zich in eerste instantie
niet aan de groepsaankoop hadden ingeschreven (meer info: offer.brussel.be of 02/319.65.25).
De Schepen van Energie is ten slotte van mening dat “De belangrijke deelneming aan deze tweede
Brusselse groepsaankoop wijst op een toenemende bewustwording van de burgers inzake de steeds
toenemende energiekosten en de noodzaak om deze samen te verhelpen. Ik hoop via dit persbericht
de mensen die de eerste stap naar een beredeneerde vergelijking nog niet hebben gedaan te kunnen
bereiken en sensibiliseren en hen te overtuigen om zich aan de groepsaankoop in te schrijven”.
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