
Van: Naam & adres 
contracthouder 
 
 
 
Aan: 
Directeur Energiebedrijf (zie website energieleverancier of KVK) 
Adres         Klantnaam: 
PC Plaats        Leveringsadres: 
         Klantnummer: 
         (zie laatste nota) 
 
Eigen woonplaats, Datum. 
 
 
Geachte heer / mevrouw <naam directeur>, 
 
Ondergetekende is klant bij uw bedrijf en vraagt uw aandacht voor het volgende: 
 
Opeens is de wereld opgeschrikt door een enorme stijging in de kosten voor 1e levensbehoeften. Ook 
de kosten voor energie (Electra/Gas) zijn sterk gestegen.  
 
Hierbij deelt ondergetekende u mede dat die kostenstijging niet wordt geaccepteerd. Ondergetekende 
gaat niet akkoord met de door u gedane voorstellen. Het is heel simpel: ondergetekende kan en wil 
deze tarieven niet betalen; er zal een keuze moeten worden gemaakt tussen uw tarieven betalen of in 
levensonderhoud te voorzien: beide is niet mogelijk.  
 
Bovenstaand houdt in dat er geen verbintenis tot stand is gekomen die rechtvaardigt dat de nieuwe 
tarieven worden berekend. Ondergetekende stelt bij deze het prijsniveau van 2020 te blijven hanteren; 
deze tarieven zijn onderaan dit schrijven vastgelegd.  
 
Daarnaast is er kennelijk een derde partij in onze overeenkomst geslopen; u berekent op uw nota 
belastingen die ondergetekende niet bekend zijn en die naar het oordeel van ondergetekende geen 
onderdeel uitmaken van onze verbintenis. Ondergetekende heeft geen contract met het bedrijf 
‘overheid’. Deze zgn belastingen zullen dan ook niet (meer) worden betaald.  
 
Mijn redenatie is de volgende: 
 
De tarieven worden verhoogd zonder dat daar een reële oorzaak voor is aangetoond, vandaar dat deze 
nieuwe tarieven niet worden geaccepteerd. Ondergetekende kan slechts de nieuwe tarieven accepteren 
nadat de hoogste constitutioneel beëdigd rechter uitspraak heeft gedaan dat deze tarieven echt 
noodzakelijk zijn.  
 
Onlangs is bekend geworden dat de bedrijven in de energiesector megawinsten maken. 
Ondergetekende kan slechts de nieuwe tarieven accepteren nadat de hoogste constitutioneel beëdigd 
rechter uitspraak heeft gedaan dat deze tarieven echt noodzakelijk zijn & dat deze mega winsten ook 
noodzakelijk zijn. 
 
De ontstane situatie is buiten de schuld van ondergetekende in deze wereld gekomen. Er vormt zich 
wellicht een administratieve schuld, maar geen morele schuld. Er zijn simpele oplossingen die de 
ontstane situatie kunnen verlichten, zoals het opheffen van sancties, het hervatten van gaswinning, het 
verlagen van belastingen. Ondergetekende vraagt zich af waarom deze beslissingen niet worden 
genomen en wat uw bedrijf er aan heeft gedaan om de ontstane situatie af te wenden. Iets zomaar op 
het bordje leggen van mensen die aan het ontstaan van deze situatie geen enkele schuld hebben lijkt 
te simpel en inmoreel.  
 
Ondergetekende heeft geen contract met de Overheid dat het heffen van belastingen rechtvaardigt. 
Het is rechtens onmogelijk dat een derde partij die geen deel uitmaakt van de overeenkomst hierbij 



betrokken wordt. Daarnaast heeft ondergetekende actief alle vermeende toestemmingen, waardoor het 
bestuursrecht op ondergetekende van toepassing zou kunnen zijn, ingetrokken CQ opgezegd. ‘Den 
Haag’ vertegenwoordigd ondergetekende niet en kan dus niet over ondergetekende beslissen. De 
politiek kan al helemaal niet tussen ondergetekende en haar contractpartners komen. Alle verwijzingen 
naar het bestuursrecht treffen geen doel. Voorts heeft het er alle schijn van dat ‘de overheid’ een 
organisatie is die het oogmerk heeft strafbare feiten te plegen. Ondergetekende kan moreel en mag 
strafrechtelijk zich niet inlaten met dergelijke organisaties.  
 
Daarnaast blijken energiemaatschappijen banden te hebben met het W.E.F. Deze organisaties dragen 
dezelfde kenmerken als bovenstaand en ook deze wenst ondergetekende niet te ondersteunen. Indien 
(een gedeelte van) uw megawinst bij dit soort organisaties terecht komt wenst ondergetekende hier 
niet verder aan mee te werken.  
 
Last but not least: Ieder mens is op deze aarde gezet met recht op leven. 1/7.000.000.000 deel van de 
natuurbronnen is het deel dat ondergetekende door de Schepper is gegeven. Wie heeft u het recht 
gegeven om dat deel van die natuurlijke bronnen te verkopen? Een kleine vergoeding voor het 
oppompen ervan zou voldoende moeten zijn. De rest is diefstal. 
 
Onderaan deze brief heeft ondergetekende de tarieven 2020 genoteerd. Deze zijn exclusief belastingen. 
Ondergetekende is volgens deze tarieven met u in zaken. Alle andere tarieven worden pertinent 
afgewezen en ondergetekende vernietigt vermeende overeenkomsten die andere tarieven aangeven. 
Ondergetekende beroept zich in deze op dwaling en bedrog gezien bovenstaande informatie recentelijk 
bekend is geworden. Ondergetekende zal het termijnbedrag van 2020 elke maand blijven overmaken 
en ziet een jaarnota met genoemde tarieven ‘graag’ tegemoet. Het eventuele verschil tussen de 
genoemde termijnbedragen en het daadwerkelijk verbruikte bedrag volgens genoemde tarieven zal door 
ondergetekende worden betaald CQ terugontvangen.     
 
Ondergetekende gaat ervan uit dat u van bovenstaand goede notie neemt. Ondergetekende heeft 
voorwaarden opgesteld en sluit een exemplaar hiervan in dit schrijven bij. Deze voorwaarden zijn van 
toepassing op alle contacten en contracten met ondergetekende waarbij andere voorwaarden pertinent 
worden uitgesloten.  
 
Samen komen wij deze winter door, 
 
Onder voorbehoudt van alle rechten, o.a. UCC 1-308. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
<naam & handtekening> 
 
 
 
 
 
Tarieven 2020 exclusief belastingen: (zie jaarnota 2020) 
 
Electra Kwh: €    Gas m3: €  
 
Termijnbedrag: €  /maand 


