
Persbericht NLE wordt Budget Energie 

Onderwerp: Nuts Groep brengt energieleverancier NLE onder bij Budget Energie 

Amsterdam, 28 september 2022 – Nuts Groep brengt energieleverancier NLE onder bij Budget Energie. 

Na de overname van NLE door de Nuts Groep in januari 2018, bleven beide merken nog naast elkaar 

bestaan. Om klanten van NLE dezelfde voordelen en gemak te bieden als klanten van Budget Thuis en 

interne processen en klantenservice efficiënter te maken, worden zij vanaf eind oktober ondergebracht 

bij Budget Energie. Medio november zijn alle klanten dan overgezet. Voor klanten van NLE verandert er 

verder niets aan de tarieven zoals ze nu gewend zijn. 

Wat is het voordeel voor klanten van NLE? 

Klanten van NLE die nu al één of meerdere producten van Budget Thuis (Budget Mobiel en/of Budget 

Alles-in-1) combineren, of straks als klant van Budget Energie gaan combineren, krijgen elke maand 

combikorting. Net zoals klanten van Budget Thuis dit ontvangen. Verder behouden klanten alle 

functionaliteiten die men van NLE gewend is. Alleen nu dus onder de naam Budget Energie, onder het 

dak van Budget Thuis. NLE klanten worden op korte termijn per e-mail geïnformeerd over de 

aanpassing. 

Sebastiaan Rigter, commercieel directeur: ‘’Klanten van NLE behouden dezelfde tarieven en kunnen nu 

ook profiteren van combikorting als ze meerdere Budget Thuis producten combineren. Daarnaast is het 

voor ons kostenefficiënter deze twee klantgroepen uniform te bedienen en ze zo een nog betere service 

te bieden. De afgelopen jaren hebben we geleerd van de sterktes van beide merken en daar gaandeweg 

synergie in gevonden. We behoren tot de top 4 energieleveranciers. Dit is het juiste moment om onder 

één naam verder te gaan en daar profiteert iedereen van. En dat zit ‘m voor de klant niet alleen in geld 

besparen, maar ook in het gemak van alles onder één dak.‘’ 

Over Budget Thuis 

Budget Thuis is de eerste landelijke aanbieder die energie, internet, tv, bellen en mobiele telefonie 

bundelt. Onder het dak van Budget Thuis vallen de diensten Budget Energie (Stroom en Gas), Budget 

Alles-in-1 (Internet, TV en Vast Bellen) en Budget Mobiel (Sim Only). Circa één miljoen klanten maken 

gebruik van één of meerdere diensten van Budget Thuis. De missie van Budget Thuis is tegen lage 

prijzen, zonder gedoe en met combikorting al deze diensten aanbieden. 

Voor meer informatie ga naar budgetthuis.nl 
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