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Hulp bij geldzorgen door 
de hoge energierekening
Kijk wat je zelf kunt doen en hoe de overheid helpt

De belasting op 
energie is in 2022 
tijdelijk verlaagd.
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Wil je energie besparen?  
Een energie coach kan je 
gratis advies geven.  
Meer handige tips?

Wil je je huis verduurzamen?  
Kijk dan of deze tips, subsidies 
en leningen je kunnen helpen. 
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Zoek contact Betalingsregeling Noodfonds

Er komt een tijdelijk 
 maximumtarief vanaf 
1 januari 2023 voor het 
normaal gebruik van gas  
en elektra. Gebruik je 
meer? Dan betaal je een 
hoger tarief.
Meer informatie? Klik hier.

Mensen met een inkomen 
rond het sociaal minimum 
of een uitkering ontvangen 
via hun gemeente een 
energietoeslag. 
Meer informatie? Klik hier.

Kan je de energierekening écht niet meer betalen?
Dan zijn hier afspraken over gemaakt met energieleveranciers. Zo zorgen we ervoor dat niemand wordt 
afgesloten van energie deze winter. Tenzij er sprake is van fraude.

1
Neem contact op met je 
energieleverancier bij 
geldzorgen of betalings
achterstanden.

2
Energieleveranciers 
zorgen voor een goede 
betalingsregeling.

3
Mensen die het niet 
kunnen betalen via een 
betalingsregeling kunnen 
mogelijk hulp krijgen via 
een Noodfonds. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-de-energietoeslag-aan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-de-energietoeslag-aan
https://zetookdeknopom.nl/
https://zetookdeknopom.nl/
https://zetookdeknopom.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/stijgende-energierekening-deels-gecompenseerd


V O E D S E L B A N K

Verbruik je veel energie?  Een 
energiecoach kan je helpen 

om te besparen. Ook is er een 
energiespaarlening voor lage 
inkomens en een subsidiere-

geling voor verhuurders. 

Hier vraag je om hulp bij geldzorgen

Heb je geldzorgen of  problemen 
met het betalen van je rekeningen? 

Wacht niet te lang. Er is veel hulp beschikbaar. 
Geldfit helpt jou daarbij. Zij kunnen je informatie 
geven over welke hulp bij jouw situatie past.  
Ook kunnen ze jou doorverwijzen naar plekken 
waar je hulp kan aanvragen. 

Kijk op www.geldfit.nl/energie of bel naar  
0800-8115. Je kunt daar, gratis en anoniem,  
met al je vragen terecht.

Heb je kinderen en geen geld 
voor een verjaardags cadeau, 
sport vereniging of  laptop voor 
school? Dan kun je hulp krijgen.

Ga je bijzondere uitgaven doen? Bijvoorbeeld als je 
gaat verhuizen, studeren of een baby krijgt? Dan kan 
jouw gemeente je helpen als je een laag inkomen hebt.

Heb je een uitkering 
of een laag inkomen? 
Dan zijn er verschillende 
toeslagen  beschikbaar. 
Bijvoorbeeld voor 
zorg kosten.
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https://geldfit.nl/energie
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