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De energie van de toekomst zal 100 procent hernieuwbaar zijn. Daar is zowat iedereen, 

een zeldzame Amerikaanse president uitgezonderd, het ondertussen over eens. Maar de 

transitie naar groene, hernieuwbare energie gaat te traag. June Energy wil niet wachten 

op de eerder logge, conservatieve energiesector en geeft mensen nu al de middelen in 

handen om de energietransitie zélf te versnellen. Door hen via slimme technologieën en tal 

van vernieuwende diensten geld te doen besparen op hun energiefactuur op een snelle en 

eenvoudige manier. En door hen tegelijk de gelegenheid te geven hun steentje bij te dragen 

aan het terugdringen van de klimaatverandering.

GERICHT ENERGIE ÉN GELD BESPAREN

De ondertussen gepatenteerde technologie die June Energy ontwikkelde, is uniek in België. 
June Energy monitort je energieverbruik en vergelijkt tegelijkertijd 24/7 de energieprijzen 
en promoties van alle energieleveranciers. Gebruikers krijgen niet alleen een veel beter 
inzicht in hun verbruik – dat hen toelaat om gericht energie te besparen – maar switchen 
ook automatisch naar de meest voordelige leverancier. Nu verandert circa 70 procent 
van de Belgen – vaak dezelfde groep mensen – niet jaarlijks van leverancier, waardoor ze 
gegarandeerd te veel betalen voor hun gas en elektriciteit. Zo lopen ze besparingen van 200 
euro tot zelfs 600 euro per jaar mis.  

Vincent De Dobbeleer, co-founder June Energy: 

“We evolueren naar hernieuwbare, gedecentraliseerde energie waarbij 

gezinnen en bedrijven niet enkel energieconsument zijn, maar ook 

energieproducent. Doordat we het verbruik van onze klanten 24/7 meten 

en analyseren, kunnen we voor hen perfect berekenen hoeveel alternatieve 

energiebronnen – zoals zonnepanelen – ze nodig hebben om in hun eigen 

energie te voorzien. Onze algoritmes zullen bovendien voortdurend monitoren 

of die zonnepanelen wel optimaal werken, en ook berekenen hoeveel energie 

je kunt opslaan voor momenten dat de zon niet schijnt. Op termijn gaan we 

ook kunnen berekenen hoeveel energie je kunt doorverkopen. Je factuur 

wordt dan niet alleen ‘nul’, je verdient zelfs geld.”

1 Het verhaal van June Energy
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SNEL EN EENVOUDIG

June Energy is ervan overtuigd dat de consumenten de sleutel in handen hebben om de 
energietransitie waar onze aarde zo naar snakt versneld te realiseren. Het is onze missie om 
hen dat zo gemakkelijk mogelijk te maken. De innovatieve technologie van June Energy is 
heel eenvoudig te installeren: een gateway (netwerkpunt) in je leefruimte en één lezer per 
energiemeter (gas en elektriciteit). Ook het veranderen van leverancier gebeurt automatisch: 
June Energy neemt alle administratieve rompslomp voor haar rekening, gebruikers verliezen 
geen tijd meer aan papierwerk of lange telefoontjes.

In 2019 zal June Energy via een selectie kwaliteitsinstallateurs zonnepanelen aanbieden aan 
haar gebruikers. Op termijn zullen ook batterijen volgen om de opgewekte energie op te slaan.

100% ONAFHANKELIJK

June Energy is volledig onafhankelijk. We krijgen geen cent commissie van geen enkele 
energieleverancier. Buiten de leveranciers of formules die gebruikers zelf uitsluiten – 
omdat ze bijvoorbeeld alleen 100% groene energie willen – trekken we niemand voor en 
vergelijken we alle spelers op de Belgische markt. Zodat we altijd de meest voordelige 
deals kunnen garanderen.

EEN GEGARANDEERDE WINST

June Energy is volledig transparant. Er zijn geen verborgen kosten. Gebruikers kopen 
hun digitale meter(s) aan en betalen een kleine abonnementsprijs per maand om hun 
energieverbruik te meten, te analyseren en hun contract automatisch te veranderen. Heb je 
op het einde van het jaar minder bespaard dan wat je aan abonnementskosten hebt betaald, 
dan storten we het verschil terug.

1 Het verhaal van June Energy
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VERSNELDE ENERGIETRANSITIE

June Energy heeft de ambitie om uit te groeien tot dé slimme en persoonlijke 
energiebeheerder van alle Belgische gezinnen en bedrijven. Door mensen een nauwkeurig 
zicht te geven op hun energieverbruik - niet één keer per jaar, maar dagelijks - kan June 
Energy de energieconsumptie beter laten aansluiten op de energieproductie. Zo dragen 
onze klanten samen bij tot een versnelde energietransitie. June Energy wacht dus niet op 
de uitrol van de slimme meters, maar maakt analoge meters nu al digitaal. Zo bereiden 
we energieverbruikers voor op een toekomst waar elke consument ook zelf producent 
van energie kan zijn. Met June Energy krijg je een zicht op de overschotten die je eigen 
energiebronnen (zonnepanelen op kop) produceren, en die je in de niet zo verre toekomst 
gewoon aan je buren kunt verkopen.
 
Hoe meer gebruikers June Energy heeft, hoe groter de druk zal worden op de 
leveranciers om hun prijzen te verlagen en om een versnelling hoger te schakelen met de 
energietransitie.

Marlies Van Holm,  
Program Manager Built Environment & Smart Cities van EnergyVille (VITO):

 

“De plug-en-play technologie van June Energy maakt het mogelijk voor 

huishoudens om, in afwachting van de uitrol van slimme meters voorzien 

over de komende decennia, nu al via een goedkope meettechnologie zicht te 

krijgen op hun energieverbruik en de evolutie daarvan over de tijd. Deze lage-

kost-technologie is daarom een waardevolle schakel om mensen tastbaar 

inzicht te geven in hun verbruik. Ze laat in de toekomst ook toe om verdere 

energie-oplossingen die al op de markt of nog in ontwikkeling zijn tot bij dié 

huishoudens te brengen die er echte tastbare financiële baten bij hebben.”  

2 Visie en ambities van June Energy
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François Lagae ,  
François Lagae is een van de privé-investeerders in June Energy. Hij is een ervaren 
ondernemer en investeerder in digitale bedrijven en heeft al meerdere succesvolle 
financieringen in de energiesector achter de rug. 

 

“De energiemarkt is volop in beweging, de transitie naar 100 procent groene, 

hernieuwbare energie moet én zal er komen. Nu zonnepanelen helemaal 

doorgebroken zijn en ook batterijen om energie op te slaan steeds beter 

en betaalbaarder worden, verschuift het zwaartepunt in die transitie van 

de energieproducenten naar de energieprosumenten. June Energy zag 

die evolutie als een van de eersten aankomen, en speelde er als een 

van de eersten op in. Het huidige energielandschap heeft nood aan een 

onafhankelijke, betrouwbare bemiddelaar. June Energy heeft de technologie 

en de kennis in huis om die rol op zich te nemen.”

2 Visie en ambities van June Energy
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DE INSTALLATIE

June Energy beschikt niet alleen over een unieke en innovatieve technologie. We streven ook naar  
een uniek en extreem gebruiksgemak. Dat begint bij de installatie, waarvoor je geen enkele technische 
kennis nodig hebt.

Het June Energy-pakket bestaat uit twee of drie verschillende toestellen:

•●	 Eén	communicatiemodule	of	gateway: die plaats je best in je leefruimte, of op een andere plek 
met een goed WiFi-bereik. De gateway verzamelt de informatie van de meterlezer(s) en stuurt ze 
door naar het online platform van June Energy.

•●	 Eén	of	twee	meterlezer(s),	voor	gas	en/of	elektriciteit: die bevestig je aan je energiemeter(s). 
De lezers zijn identiek voor gas en elektriciteit, en werken op batterijen (die één keer per jaar 
opgeladen moeten worden). Vaak hangen je energiemeters immers in de kelder waar niet  
meteen stopcontacten voorzien zijn. 

Ook met twee “linkerhanden” is het heel gemakkelijk om de gateway en de lezer(s) te installeren en 
met elkaar te verbinden.

3 Hoe werkt June Energy?
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HET INZICHT

Via de gateway worden de gegevens van je gas- en elektriciteitsmeters verzonden naar het online 
platform van June Energy. Daar kan je met je persoonlijk profiel voortdurend je energieverbruik  in 
de gaten houden. Je volgt zo ook je besparing op de voet. Gedaan met wachten tot de jaarlijkse 
afrekening om je energieverbruik bij te stellen.

DE WINST

Terwijl June Energy het verbruik van haar klanten registreert, volgt het ook 24/7 de energieprijzen 
en de energiepromoties op de Belgische markt. June Energy switcht de gebruikers automatisch van 
energieleverancier als blijkt dat er ergens op de markt een formule is die voordeliger is.  
Zo zijn June Energy-gebruikers op elk moment zeker dat ze niet te veel betalen voor hun energie.

June Energy houdt rekening met

•●	 het	profiel	van	de	gebruikers: voor een alleenstaande is de meest voordelige formule op de prijs 
niet per definitie dezelfde als voor een gezin met drie kinderen

•●	 het	beste	moment	om	van	leverancier	te	veranderen: de prijzen zijn niet het hele jaar 
door dezelfde. Wie slechts één keer per jaar van leverancier wisselt (bijvoorbeeld met een 
groepsaankoop) riskeert dat te doen op een moment dat de prijzen hoger zijn dan een paar 
maanden eerder of later

De simulaties die June maakt op basis van de permanente analyse van de energieprijzen, wijzen uit 
dat de doorsnee consument gemiddeld 200 tot 600 euro per jaar bespaart door automatisch van 
leverancier te wisselen als die niet meer de beste formule biedt.

3 Hoe werkt June Energy?
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De eerste 4.000 gebruikers hebben de gateway en de meterlezers ondertussen 
geïnstalleerd, en zijn volop aan de slag met June Energy. Er werden ongeveer 3.000 
wissels uitgevoerd met een gemiddelde jaarbesparing van 300 Euro.

•● ●70% van de klanten kiest ervoor om zowel elektriciteit als gas te meten, 15% kiest 
enkel voor elektriciteit. June Energy zit hiermee ruim boven het marktgemiddelde 
van ongeveer 60% gasaansluitingen. Momenteel sturen dus bijna 5.000 meters 
dagelijks hun verbruik door naar het platform van June Energy.

•● Ongeveer de helft van de June Energy-gebruikers is tussen 30 en 45 jaar oud.  
De groep 18- tot 30-jarigen is de tweede grootste groep.

•● 26% van de June Energy-klanten heeft al geïnvesteerd in eigen energieproductie 
(waarvan bijna 20% in zonneproductie). Als je weet dat in Vlaanderen minder dan 
10% van de consumenten al heeft geïnvesteerd in zonne-energie, dan heeft June 
Energy een bovenproportioneel ‘groen’ klantenbestand.

•● Eén op de vijf gebruikers geeft aan enkel en alleen 100% groene energie te willen.

•● Meer dan 60% van de gebruikers investeerde in een vorm van isolatie (muur, dak 
en/of vloer, ramen ...).

•● Slechts 3% van de gebruikers sluit één of meerdere leveranciers uit in de 
selectiecriteria die ze opgeven.

•● 90% kiest ervoor om automatisch te switchen van leverancier, t.o.v. 10% die een 
wissel eerst nog wil goedkeuren.

•● Eén op de drie klanten kiest ervoor om ook hun waterverbruik te laten meten.

In principe kan je 12 keer per jaar van leverancier veranderen (het duurt telkens een 
maand voor de wissel definitief ingaat).

•● ●2016 - Oprichting June Energy

•● ●2016 - June Energy haalt 500.000 euro op om zijn nieuwe, innovatieve 
technologie te ontwikkelen

•● ●27 juni 2017 - June Energy breekt energiemarkt open met technologie 
die energieverbruik en voordelige tarieven op elkaar afstemt

•● ●2	januari 2018 - June Energy laat Waalse consument 300 euro per jaar 
besparen op energiefactuur

•● ●17	juli 2018 - June Energy haalt 2.1 miljoen euro op om consumptie, 
productie en opslag van energie zó goed op elkaar af te stemmen, dat 
energiefactuur naar nul wordt gebracht.

4 De mijlpalen van June Energy
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Vincent De Dobbeleer (founder) 

Heeft meer dan tien jaar ervaring in de energiesector. 
Hij zat op de eerste rij bij de lancering van Nuon België, 
in verschillende functies van IT tot Marketing, en leidde 
de lancering van Eneco op de Belgische markt als 
directeur Strategie & Marketing. Vincent lanceerde 
June Energy omdat hij het hoog tijd vond om de 
klant écht centraal te stellen in de energiesector, en 
hanteert bijvoorbeeld de regel dat iederéén bij June 
Energy dagelijks minstens 3 klantenvragen moet 
beantwoorden.

Jannes Van de maele (founder) 

Beschikt over een ruime ervaring in alles wat digitaal is, 
en volgt al meer dan 15 jaar de nieuwste technologieën 
op. Sinds de oprichting van Bagaar – een bedrijf dat 
producten, ondernemingen, diensten en sectoren 
digitaliseert – is Jannes bezig met het ontwikkelen 
van innovatieve oplossingen voor bedrijven en 
consumenten. De unieke, gepatenteerde technologie 
van June Energy past perfect in dat rijtje. Jannes 
is niet meer actief bij June Energy, maar wel nog 
aandeelhouder.

Georges Lieben (founder) 

Bouwt als productontwikkelaar en ondernemer 
dagelijks bruggen tussen de fysieke en de digitale 
wereld. Vanuit zijn fascinatie voor technologie en 
industrie stond hij aan de wieg van verschillende 
bedrijven (onder andere Bagaar, samen met Jannes) 
die zich specialiseren in digitalisering, internet of things 
en 3D-printing. Georges gelooft vanuit zijn ervaring 
met digitale transformatie sterk in de noodzaak en 
de mogelijkheid van een transparante, efficiënte en 
innovatieve energiemarkt.
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www.june.energy

Filmpje visie June Energy

Filmpje propositie June Energy

Filmpje ‘Hoe installeer je de June-meters’

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

7 Nuttige linken

Saar Dietvorst
June.energy@contentcats.be

+32 468 19 75 07

8 Perscontact

http://www.june.energy
https://www.youtube.com/watch?v=U58KlbLpUxk
https://www.youtube.com/watch?v=_kNglURagIM
https://www.youtube.com/watch?v=Wwcs9rMUnY8
https://www.facebook.com/june.smart.energy/
https://twitter.com/june_energy
https://www.youtube.com/channel/UCxKijbijQE06bPo0bZppX_Q
https://www.instagram.com/june.energy/

