
 

 

 

 

  

Primeur: Immovlan lanceert een groepsaankoop voor energie en 

telecom in samenwerking met Wikipower 

Immovlan organiseert voor het eerst een groepsaankoop voor energie en telecom voor zijn 

community. Dankzij dit initiatief kunnen meer dan 10.000 gezinnen in totaal 545 euro besparen op hun 

energiefactuur. De vastgoedwebsite werkt hiervoor samen met Wikipower, specialist in de organisatie 

van groepsaankopen voor energie, duurzame oplossingen en telecom.    

Vastgoedwebsite Immovlan lanceert zijn allereerste groepsaankoop voor energie en telecom. Het 

concept is eenvoudig: zo veel mogelijk gezinnen samenbrengen om voor hen een voordelige 

groepsprijs te onderhandelen. Op die manier kunnen de leden van de Immovlan-community besparen 

op hun elektriciteits- of gascontract en op hun telecomabonnement (internet, televisie, telefoon, gsm). 

Indien ze dat wensen, profiteren ze bovendien van interessante voorwaarden voor zonnepanelen of 

isolatiewerken. Inschrijven voor de groepsaankoop is gratis en zonder verplichting. 

Immovlan doet voor deze actie een beroep op de expertise van Wikipower, dat al sinds 2011 

groepsaankopen organiseert (energie, duurzame oplossingen en telecom). De twee entiteiten hopen 

zo dat meer dan 10.000 Belgische gezinnen tot 545 euro kunnen besparen op het totaalbedrag van 

hun facturen (gemiddeld 245 euro op de energietarieven en gemiddeld 300 euro op de 

telecomabonnementen). 

De samenwerking kwam tot stand dankzij een aantal factoren.  

Eerst en vooral de complexe economische situatie als gevolg van de coronacrisis. Veel mensen 

verloren hun job en besparen is voor hen dan ook een echte noodzaak geworden. 

Bovendien hebben ook de gezinnen die niet echt de noodzaak voelen er alle belang bij om hun huidige 

energiecontract te veranderen. De prijzen van gas en elektriciteit zijn immers sterk gedaald sinds de 

lockdown. Daarnaast herinnert de CREG eraan dat 638.000 gezinnen1 nog met een 'slapend' contract 

zitten en dus tarieven betalen die helemaal niet meer stroken met de realiteit op de markt. Een niet te 

verwaarlozen besparingspotentieel dus. 

Voor Immovlan is deze groepsaankoop een mooie opportuniteit om zijn dienstenaanbod voor nieuwe 

eigenaars verder te diversifiëren. Het platform biedt immers vandaag al heel wat extra diensten aan, 

zoals een simulatie van een hypothecair krediet. Een groepsaankoop voor energie en telecom past 

dan ook perfect in die strategie. Op die manier verrijkt Immovlan zijn aanbod met een extra oplossing 

voor wie een nieuwe woning koopt. 

Voor Immovlan is dit initiatief tot slot ook een manier om zijn duurzame oplossingen in de kijker te 

zetten. De elektriciteit die wordt aangeboden in de groepsaankoop is namelijk hernieuwbaar én wordt 

in België geproduceerd. 

Concreet verloopt de groepsaankoop voor elektriciteit en gas in drie fasen: 

- Inschrijving (1 september – 25 oktober): de inschrijving is gratis en zonder verplichting en 

gebeurt via de website immovlan-energie.be of telefonisch op het nummer 02 315 58 48. 

 
1 Bron: CREG, verslag van L'Echo 
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- Verzending van de aanbieding (vanaf 4 november): de gezinnen en bedrijven die zich 

inschreven, mogen vanaf begin november hun gepersonaliseerde aanbieding verwachten. 

- Goedkeuring van de aanbieding (4 november – 30 november): iedere deelnemer kiest zelf of 

hij op de aanbieding ingaat of niet. Deze fase neemt slechts enkele minuten in beslag. 

De aanbiedingen voor telecom, zonnepanelen en isolatiewerken zijn al bekend en worden bij de 

inschrijving meegedeeld. 

Ter herinnering: hoe meer deelnemers zich inschrijven, hoe hoger de kortingen die worden 

onderhandeld. Net daarom hoopt de vastgoedsite zo veel mogelijk gezinnen warm te kunnen maken 

voor dit initiatief. 

Zo werkt Immovlan verder aan zijn missie: het beste vastgoed tegen de beste prijs, rekening houdend 

met ieders behoeften. Een visie die bovendien perfect aansluit bij de visie van Wikipower, namelijk de 

beste energiecontracten bieden aan elk type consument.  

 

 

 

Over Wikipower: 

Wikipower is een bedrijf dat sinds 2011 groepsaankopen voor energie, duurzame technologieën en telecom 

organiseert. Het lanceerde ook het concept Energie-Vergelijker.be, een online vergelijker van energietarieven 

voor Belgische huishoudens en de enige vergelijker die door de CREG is gecertificeerd. In 2020 werd Wikipower 

door 'Trends-Tendances' gekroond tot Gazelle van Luik en nationale Gazelle in de categorie 'Kleine 

ondernemingen'. Als onafhankelijk orgaan staat Wikipower onder controle van een gerechtsdeurwaarder tijdens 

de berekening van de meest voordelige aanbiedingen. Het werkt samen met grote spelers uit de 

overheidssector (Stad Brussel, de Brusselse gemeenten, Charleroi, Namen, Aat, Thuin, Doornik …) en de 

privésector (Immovlan, Crelan, Ecollectif, Greenpeace, Damiaanactie …).  

Website: www.wikipower.be 

 

 

Meer informatie: 

Julien DETHIER – Verantwoordelijke groepsaankoop bij Wikipower 

julien.dethier@wikipower.be 

+32 (0) 498 30 58 96 
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