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VREG: V-test® uitvoeren
De VREG is de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en
Gasmarkt. Op de website van de VREG vind je informatie
over bijvoorbeeld aansluitingen of zonnepanelen. In deze
fiche leggen we je uit hoe je de V-test® uitvoert.

Vul bij ‘selecteer een postcode’ je
postcode of de naam van je gemeente
in. 
 Duid aan of je de V-test® wil doen
voor je woning, je onderneming of
voor een andere woning zoals een
tweede verblijf.  
Duid bij ‘energietype’ aan of je de V-
test® wil doen voor elektriciteit, gas of
beide. 

V-test® uitvoeren

1. Surf naar www.vtest.be
2. Links zie je een kader met daarin ‘zoek
een contract voor’. 

3. Als je dit hebt ingevuld, verschijnt er
een tweede kader met de vraag ‘ken je je
verbruik?’  
4. Afhankelijk van de optie die je koos,
moet je verschillende gegevens invullen
zoals het soort meter die je hebt, of je
zonnepanelen hebt, het aantal personen
in je gezin of je verbruik als je dit kent. 
5. Klik op ‘Doe de V-test®’. 
6. Je komt nu op een pagina met een
overzicht van alle energiecontracten. 
 

Als je een vergelijking van gas en
elektriciteit vroeg, krijg je hier twee
aparte overzichten voor. Heb je
aangegeven dat je zonnepanelen
hebt? Dan zie je ook een apart
overzicht voor
terugleveringscontracten. 
De contracten worden automatisch
gerangschikt van laagste prijs naar
hoogste prijs. Hoe verder je naar
onder scrolt, hoe hoger de prijs wordt.
Wil je inschrijven op een
groepsaankoop? Ook die vind je terug
in de resultatenlijst. 
In het menu aan de linkerkant kan je
met filters je voorkeuren aangeven en
zo je resultatenlijst personaliseren.
Bijvoorbeeld of je een vast of variabel
tarief wilt, of je groene stroom wilt en
voor hoelang je een contract wilt. Je
kan ook de keuzehulp gebruiken, die
op basis van vijf vragen je overzicht
verfijnt. 
Als je meer informatie wilt over een
bepaald contract, klik dan rechts op
‘meer details’. 
Klik op ‘kies en combineer’ om te zien
hoeveel elektriciteit en gas je samen
zullen kosten.
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