Stijging energieprijzen
De afgelopen tijd is het regelmatig in het nieuws: de prijzen van gas en elektra zijn ﬂink gestegen. Een vervelend
bericht, want alle huishoudens in Nederland krijgen met deze prijsstijging te maken. Hoe hoog de stijging van de
energieprijzen is verschilt per woning, energiecontract en dus per huishouden. Veel van onze huurders vragen zich
af wat de gevolgen zijn van deze prijsstijgingen, welke maatregelen Mozaïek Wonen treft en wat de huurder zelf zou
kunnen doen. In deze bijlage willen we u daarover informeren.

Huurders bij Mozaïek Wonen hebben voor de levering van energie
1. zelf een contract bij een energieleverancier of
2. betalen een voorschot bedrag aan Mozaïek Wonen.

1. U heeft een contract bij een energieleverancier
De meeste huurders hebben zelf een contract bij een
energieleverancier, zoals bijvoorbeeld Eneco, Vattenfall
of Essent. Als dit voor u geldt en u heeft vragen over
het maandelijkse voorschot, de tarieven of het verbruik,
dan raden wij u aan contact op te nemen met uw
energieleverancier. Zij weten welk contract u heeft,
hoe lang de looptijd is, wat uw verbruik is geweest en
kunnen meekijken en u adviseren over de hoogte van uw
voorschotbedrag. Omdat de prijzen stijgen, adviseren wij
u om te kijken of het nu al nodig is uw voorschotbedrag
aan te passen zodat u aan het eind van het jaar niet hoeft
bij te betalen.

2. U betaalt een voorschot bedrag aan Mozaïek
Wonen
U betaalt maandelijks een voorschot voor het
stroomverbruik en/of verwarmingskosten aan Mozaïek
Wonen. In deze periode rekent Mozaïek Wonen het
verbruik van het afgelopen kalenderjaar met u af. Op
de achterzijde van bijgaande brief vindt u de eventuele
aanpassing van de servicekosten per 1 juli 2022. De
maandelijkse servicekosten (ook wel voorschotten
genoemd) voor stroomverbruik en/of verwarmingskosten
gelden tot 31 december 2022. Ondanks de gestegen

energieprijzen stijgen de kosten tot eind dit jaar niet, bij
gelijkblijvend gebruik. Dit komt omdat Mozaïek Wonen
een vast contract heeft dat geldig is tot eind 2022 met
lage energieprijzen. Dit is gunstig voor de afrekening van
het stroom- en gasverbruik in 2022.
Extra aanpassing van het voorschot per 1 januari
Eind dit jaar moet Mozaïek Wonen een nieuw contract
afsluiten met een energiemaatschappij. We zoeken
natuurlijk naar de goedkoopste. De verwachting is wel
dat de nieuwe energieprijzen fors gaan stijgen. Maar door
de onrustige energiemarkt weten we pas bij afsluiting van
het contract deﬁnitief wat de nieuwe prijzen voor stroom
(elektriciteit) en gas worden. En weten we ook of we
weer voor een aantal jaar de prijzen kunnen vastzetten.
Per 1 januari 2023 passen wij dan, met deze kennis, uw
voorschot bedrag waar nodig aan. Daarbij gaan we uit
van de nieuwe prijzen. Door deze extra aanpassing per
1 januari 2023 proberen we te voorkomen dat u veel
moet bijbetalen bij de eindafrekening over 2023. Zodra
de prijzen voor 2023 bekend zijn, laten wij u dit per brief
weten.
Deze extra aanpassing per 1 januari 2023 is besproken
met de huurdersvereniging.

Energietoeslag bij laag inkomen
Het kabinet heeft besloten 2,8 miljoen euro uit te trekken
als extra compensatie voor de hoge energieprijzen.
Dit bedrag komt boven op de eerder aangekondigde
compensatiemaatregelen via de energierekening.
Mensen met een laag inkomen ontvangen eenmalig
800 euro als extra compensatie. Bijstandsgerechtigden
ontvangen dit bedrag automatisch. Voor andere groepen

geldt dat niet: zij moeten zich melden bij hun gemeente.
Dat geldt ook voor gepensioneerden met alleen AOW
en zelfstandigen met een laag inkomen. Als corporatie
vinden wij het belangrijk om huurders te informeren
over deze extra compensatie. Voor informatie over een
aanvraag en de voorwaarden verwijzen wij u naar uw
gemeente.
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Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

https://www.gouda.nl/direct-regelen/geld-en-werk/
geldzorgen-en-uitkering/energietoeslag-bij-laag-

https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/
energietoeslag

inkomen/

Gemeente Zuidplas

Gemeente Krimpenerwaard

https://www.zuidplas.nl/energietoeslag-in-2022/

https://www.krimpenerwaard.nl/energietoeslag

Bespaartips
Mozaïek Wonen is volop bezig met het verduurzamen
en isoleren van woningen, maar helaas kan dat niet in
één keer voor alle woningen. Wel kunt u als huurder
met kleine aanpassingen in uw woning al een behoorlijk
verschil maken in uw energieverbruik. Op www.
mozaiekwonen.nl/ik-ben-huurder/onderhoud/energiebesparen vindt u handige tips om uw energieverbruik

te verminderen en daardoor kosten te verlagen. U kunt
ook advies op maat van een energiecoach krijgen. Een
energiecoach kijkt samen met u naar het energieverbruik
in uw woning en geeft tips hoe u kunt besparen. Heeft u
daar interesse in? Kijk op de website van uw gemeente
voor meer over de energiecoach of voor andere tips die
helpen bij het besparen van energie.
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https://www.gouda.nl/direct-regelen/bouwen-enondernemen/verduurzamen/gratis-energie-advies/

https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/
energiecoach
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https://www.zuidplas.nl/duurzaam-zuidplas

https://www.duurzaamkrimpenerwaard.nl/

Heeft u nog vragen?

Heeft u zorgen of vragen over de stijgende energiekosten? Of maakt u zich zorgen of u door deze
stijgende kosten de huur nog wel kan betalen? Neem dan contact met ons op via 0182 - 69 29 69,
wij denken graag met u mee. U kunt ook een e-mail sturen naar info@mozaiekwonen.nl of kijk voor
meer informatie over de servicekosten op www.mozaiekwonen.nl bij: Ik ben huurder > Uw huur >
Servicekosten.

Meer weten? Scan dan de QR Code

