
Samen aankopen? 
Meer besparen!
Doe mee aan de groepsaankoop  
van groene stroom en gas voor 
coöperatieve aandeelhouders.
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Beste coöperatieve aandeelhouder, 

Net als uw 275.000 mede-
aandeelhouders rekent u op Crelan 
om anders te bankieren. En samen 
kijken we ook anders naar het leven: 
betrokken op elkaar en op thema's die 
ons allen raken. Het energievraagstuk, 
bijvoorbeeld. Want daarin zijn we toch 
allemaal aandeelhouders. 

Door collectief over te schakelen  
op een groepstarief voor aardgas en 
groene stroom kunnen we samen flink 
besparen. 

Daarom stellen we u voor om deel te 
nemen aan onze groepsaankoop voor 
gas en 100% groene en Belgische 
stroom.

Hiermee bespaart u op basis van een 
gemiddeld verbruik jaarlijks algauw 
€ 245 op uw energiefactuur, of € 105 als 
u alleen deelneemt voor groene stroom. 
Klinkt goed, toch? 

Laat ons dus samen intekenen  
op deze groepsaankoop energie.  
Dat kan nog tot 24 oktober 2021.

Namens al uw mede-aandeelhouders: 
alvast bedankt!

Philippe Voisin, CEO Crelan 

Jean-Pierre Dubois, Voorzitter CrelanCo
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Door samen over te schakelen naar een voordelig contract voor aardgas en 
100% groene en Belgische stroom zullen we gemiddeld € 245 per jaar besparen. 
Niet mis, dachten we.

U hoeft (haast) niets te doen

Het mooie is: u hoeft zelf geen ingewikkelde tarieven te vergelijken. Of zich 
zorgen te maken over administratieve rompslomp en schadevergoedingen. 
Van gas- en elektriciteitsleverancier veranderen is immers een pak makkelijker 
dan u denkt én het is kosteloos. 

Wilt u profiteren van deze groepsaankoop? Vul het online aanvraagformulier 
in voor 24 oktober 2021 middernacht. 

Wikipower onderhandelt voor u 

Onze partner Wikipower zal het beste contract bij energieleveranciers 
bedingen. Om u voor de groepsaankoop elektriciteit en gas de beste prijzen  
te kunnen bieden, speelt het de energieleveranciers in België tegen elkaar uit. 
Zo wil het energie betaalbaar houden voor burgers, zelfstandigen en kmo's. 

Duurzaam, voordelig en servicegericht

Wikipower is volledig onafhankelijk en selecteert het winnende aanbod op 
basis van prijs, service en duurzaamheid. Wil een leverancier in aanmerking 
komen voor deze groepsaankoop? Dan moet hij onklopbare tarieven en een 
uitstekende klantenservice bieden. Hij moet een 100% groen en Belgisch 
aanbod voor elektriciteit leveren en investeren in hernieuwbare energie.

Samen meer voordeel -  
voor uzelf en uw leefwereld.
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Waarom overschakelen op groene 
elektriciteit? 

Groene stroom uit zon, wind, water is niet alleen een kwaliteitsvol alternatief 
voor fossiele brandstoffen. Het is van levensbelang voor de planeet én het 
levert ons meer op dan we denken. En dankzij de groepsaankoop van Crelan 
is deze stroom niet duurder.

Voordelen groene energie:
Cruciaal voor ons klimaat.

Het klimaatakkoord van Parijs 
stelt dat de CO2-uitstoot in 
2040 nul moet zijn als we 

onder de gevaarlijke grens van 1,5 
graden opwarming willen blijven.  
Met groene stroom zetten we alvast 
een grote stap in de goede richting.

Oneindige voorraad.

We zijn tegen een 
recordtempo de voorraad 
fossiele brandstoffen aan 

het opbranden. Zonne-energie, 
windenergie, energie uit waterkracht of 
gas uit natuurlijk afval… groene energie 
wordt uit schone bronnen opgewekt. 
En die zijn quasi onuitputtelijk. 

Gezondheidsvoordelen.

Volgens de Wereldgezondheids-
organisatie ademen 9 van de 

10 mensen wereldwijd lucht in met 
een te hoge concentratie vervuilende 

stoffen. Jaarlijks sterven ook 7 miljoen 
mensen als gevolg van luchtvervuiling. 
Overschakelen op groene energie kan 
de levenskwaliteit verbeteren of zelfs 
levens redden.

Meer werkgelegenheid.

Volgens het International 
Renewable Energy Agency 
(IRENA) verdienden in 2018 

bijna 11 miljoen mensen wereldwijd 
hun levensonderhoud in de duur-
zame energiesector en in grote 
waterkrachtcentrales.

Goedkoper alternatief.

Duurzame energie beschermt 
niet alleen het milieu, maar ze 

kost ook minder. Sinds de prijzen voor 
zonnepanelen met 80% gedaald zijn, 
werd zonne-energie bijvoorbeeld een 
van de goedkoopste energiebronnen. 
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1 Coöperatieve aandeelhouder?  
Doe samen uw voordeel.

  Als aandeelhouder kunt u intekenen op de groepsaankoop van groene 
elektriciteit en gas. We zijn met meer dan 275.000 coöperatieve 
aandeelhouders: met hoe meer u hierop intekent, hoe meer u op uw 
energiefactuur bespaart. 

2 Teken vrij in tot 24 oktober 2021.
  Doe vandaag nog uw aanvraag voor de groepsaankoop van groene 

elektriciteit en gas. Dit is kosteloos en vrijblijvend: beslissen doet u later 
pas. Intekenen kunt u van 1 september 2021 tot en met 24 oktober 2021.

3 Wikipower zoekt het beste prijsaanbod voor u.
  Zijn alle inschrijvingen binnen? Dan vindt Wikipower het beste aanbod bij de 

energieleveranciers en bedingt het de meest interessante groepstarieven.

4 Ontdek uw tarieven en beslis voor 
30 november 2021.

  Begin november 2021 ontvangt u een bericht met het definitieve aanbod 
en het bedrag dat u naar schatting zult besparen. U hebt dan nog tot  
30 november 2021 om te beslissen of u mee in het groepscontract stapt.

5 Overschakelen? Uw contract start op 1 januari 2022.
  Gaat u in op het voorstel? Dan start uw nieuwe energiecontract op 1 januari 

en dit voor de duur van 1 jaar. U kunt uw contract ook op een latere datum 
in 2022 laten ingaan, indien u dat zou verkiezen.

Samen op energiefacturen besparen? 
Zo werkt het:
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Crelan-groepsaankoop groene elektriciteit 
en gas. Alles op een rijtje:

 › Intekenen kunt u van 1 september t.e.m. 24 oktober 2021. 

 › U doet uw aanvraag zoals het u past: 

• Online via crelan.wikipower.be

• Telefonisch: 02 319 96 69 

 › Wikipower bedingt de beste prijzen voor u. 

 › U beslist pas of u wilt overschakelen wanneer u alle details kent. 

 › Uw contract groene stroom en gas gaat in op 1 januari 2022 
(of, indien u dit verkiest, op een latere datum) voor een duur 
van 1 jaar.



Meer informatie?
Uw Crelan-agent helpt u graag. 

www.crelan.be
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