
AANKONDIGING 

BUDGET ENERGIE VERLAAGT OPNIEUW GASTARIEVEN 
Laagste tarieven voor gas sinds september 2022 

Amsterdam, 29 november 2022 – Energieleverancier Budget Energie verlaagt per 1 januari 2023 
haar tarieven voor gas naar € 2,14 per kuub (incl. 21% btw en overheidsheffingen van 2022), voor 
klanten met een variabel energiecontract. Met deze verlaging is Budget Energie de goedkoopste van 
de top 5 leveranciers in Nederland (bron: Volkskrant, 28 november 2022). Sebastiaan Rigter, Chief 
Commercial Officer Budget Energie: “Vanaf 1 januari geldt allereerst natuurlijk het prijsplafond voor 
energie, wat veel van onze klanten iets ontzorgt in de kosten wat betreft hun energierekening. 
Daarnaast zorgen de dalende prijzen op de gasmarkt ervoor, gecombineerd met onze maandelijks 
wijzigende variabele tarieven, dat dit de tweede maand op rij is dat Budget Energie een 
tariefsverlaging voor gas aankondigt. Het is mooi om te zien dat we direct in kunnen spelen op de 
tariefdalingen, met de strategie die we sinds 1 januari voeren.” 

Dalende trend zet door, laagste tarief sinds september 2022 
Sinds 1 januari 2022 past Budget Energie haar variabele tarieven maandelijks aan. Dat betekent dat 
de tarieven met de markt meebewegen en kunnen stijgen en dalen. Per 1 december dalen de 
tarieven voor gas en deze daling zet door in het nieuwe jaar. Met het nieuwe gastarief per 1 januari 
zit het tarief voor het eerst weer op het laagste punt sinds september. Ook voor elektriciteit worden 
de tarieven aangepast. Per januari betalen klanten met een variabel tarief, voor verbruik boven het 
prijsplafond, een tarief van € 0,62 per kilowattuur.  

Budget Energie steunt initiatief Kansfonds 
Ondanks de dalende gasprijzen en het aanstaande prijsplafond, blijft dit natuurlijk een financieel 
gezien lastige tijd voor veel Nederlandse huishoudens. Budget Thuis (waarvan Budget Energie 
onderdeel uitmaakt) draagt daarom Kansfonds een warm hart toe. Kansfonds investeert in 
structurele oplossingen in de samenleving en doet ook wat nodig is, voor mensen die nú in de 
problemen komen, door het steeds duurder wordende levensonderhoud. Daarnaast geeft Budget 
Energie een gevolg aan de campagne ‘Trek een trui aan’. “Vorig jaar hebben we met succes de 
campagne Trek een Trui aan gevoerd, waarbij we onze klanten stimuleerden minder energie te 
verbruiken. Klanten die zich nu aanmelden, ontvangen maandelijks handige tips waarmee ze net dat 
beetje meer energie kunnen besparen, dan ze hoogstwaarschijnlijk nu al doen. Dat blijft toch de 
manier om de kosten zo laag mogelijk te houden.” aldus Sebastiaan Rigter. 
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