
MediaMarkt en Budget Energie slaan handen ineen 

Groene stroom ‘op voorraad’ in 49 winkels en online 

Rotterdam, 2 januari 2018 – Groene stroom en gas van energieleverancier Budget 

Energie: het ligt vanaf vandaag in de schappen van alle 49 winkels van MediaMarkt en is 
ook online te verkrijgen.  

 
MediaMarkt ziet de verkoop van energie als onderdeel van de totaaloplossingen die het 

wil bieden: niet alleen de aankoop van een apparaat, maar ook advies bij de keuze, een 

passend abonnement, goede service en alles wat er vóór en na een aankoop nodig is.  
 

“We willen ons de komende jaren nog meer toeleggen op het bieden van 
totaaloplossingen. Daarom worden wij blij van deze samenwerking. Naast bijvoorbeeld 

internet, tv-aansluitingen en telefonie bieden wij onze klanten nu ook groene stroom 

voor een lage prijs,” aldus Arnold Sporrel, CEO van MediaMarkt Nederland. “Ook het 
service-aanbod wordt steeds vollediger. Minder rompslomp dus voor klanten: zij kunnen 

alles in één keer regelen tegen een goede prijs.”  

 
Minder gedoe én lage prijzen 

Budget Energie heeft zich gespecialiseerd in het zo efficiënt mogelijk inkopen en 
factureren van stroom en gas. De 120 ‘energienerds’ van Budget Energie hebben er zelfs 

een sport van gemaakt om hun processen steeds nèt weer iets slimmer in te richten. 

Daardoor kan het bedrijf zeer lage tarieven rekenen. Budget Energie is volledig 
onafhankelijk en werd in 2011 opgericht. 

 
“Budget Energie sluit met zijn slogan ‘doe er iets leuks mee’ goed aan bij ‘dingen waar je 

blij van wordt’ van MediaMarkt. Wij beloven minder kosten, minder gedoe, minder 

schuldgevoel. Groene en tóch goedkope stroom gebruiken met plezier. Door deze 
samenwerking kunnen veel meer mensen kennismaken met onze goedkope groene 

stroom,” zegt Sjef Peeraer, CEO en oprichter van Budget Energie.  

 
Alle klanten die in de eerste vier weken van januari overstappen naar Budget Energie 

krijgen een MediaMarkt cadeaukaart van 200 euro korting.  
 

Beeldmateriaal 

    
Fotografie johanbertels@icloud.com 
 

Over Budget Energie 

Budget Energie heeft als missie om zonder gedoe en voor een blijvend lage prijs energie te 

leveren. Het bedrijf is daarom ingericht op het zo efficiënt mogelijk inkopen en factureren van 

energie. Een zo groot mogelijk deel van de activiteiten wordt daarom ‘in huis’ uitgevoerd. Zo 

ontwikkelt Budget Energie de IT-systemen voor de ondersteuning van haar processen zelf. Zo’n 

300.000 huishoudens zijn inmiddels al overgestapt naar Budget Energie. 

 



Over MediaMarkt 

MediaMarkt is marktleider in consumentenelektronica en bekend bij 99 procent van alle 

Nederlanders. De eerste Nederlandse winkel werd in 1999 in Rotterdam geopend, inmiddels 

werken er ca. 4500 werknemers. MediaMarkt beschikt over een landelijk netwerk van 49 winkels 

en is 24/7 beschikbaar op je mobiele telefoon of online (www.mediamarkt.nl). Het is de leukste 

plek voor consumentenelektronica - altijd en overal. MediaMarkt staat  voor plezier; door altijd het 

nieuwste aan te bieden tegen de beste prijs; persoonlijk advies en een uitgebreid dienstenportfolio. 

MediaMarkt heeft zichzelf gepositioneerd als een succesvolle multichannel aanbieder.  

Blijf op de hoogte en volg MediaMarkt op: 

 

   

 

 

 
  

 

 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Voor meer informatie: 

MediaMarkt Nederland 

Ruth Leijting, Sr. Communications & PR Adviseur 

Wilhelminakade 161, 3072 AP Rotterdam 

Tel: +31 (0) 10 207 65 65 

Mobile: +31 (0) 6 2468 1293 

Email: leijtingr@media-saturn.com  

Of: 

 

Sterk Werk Communicatie & Content Marketing 

Natascha van Noord, Consultant 

Tel: +31 (0) 10 456 78 49 

Email: natascha.van.noord@sterkwerk.nl  

De informatie en persberichten die wij aan journalisten sturen, zijn zoveel mogelijk afgestemd op hun 

professionele interesse. Wilt u onze persberichten niet meer ontvangen, stuur dan een mail naar 

afmelden@sterkwerk.nl. 
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