Budget Energie neemt noodlijdende energieleverancier Fenor
met ruim 35.000 klanten over
Klanten worden overgenomen per 30 december 2021
Amsterdam, 28 december 2021 – Budget Energie, de 4e energieleverancier van Nederland en
onderdeel van Budget Thuis, neemt per 30 december 2021 energiebedrijf Fenor over. Het gaat
daarbij om een overname van ruim 35.000 klanten (zakelijk en particulier). Medewerkers van het
bedrijf wordt een baan aangeboden. Door de hoge prijzen voor gas en elektriciteit op de huidige
energiemarkt is Fenor in de financiële problemen geraakt. Nadat Fenor de ACM op de hoogte
heeft gesteld, zijn de leveringsvergunningen voor gas en elektriciteit ingetrokken per 17
december.
De klanten van Fenor worden met ingang van 30 december 2021 overgenomen door Budget
Energie. Budget Energie levert samen met NLE (ook onderdeel van Budget Thuis) momenteel
aan 700.000 klanten 100% groene stroom en gas. Daarnaast heeft Budget Thuis nog ongeveer
300.000 klanten met een abonnement voor internet, tv en/of mobiele telefonie.
De overname door Budget Energie biedt de klanten van Fenor zekerheid van levering. In eerste
instantie krijgen zij een variabel tarief. Door afspraken met de gasleverancier ontvangen klanten
met een vast contract voor gas een voordeliger gastarief dan op dit moment beschikbaar is in de
markt.
Klanten worden in de komende dagen door Fenor en Budget Energie geïnformeerd over de
overname.
###

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 1 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 www.budgetthuis.nl
Over Fenor
Voor meer informatie www.fenor.nl
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