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Vergelijkingswebsite CallMePower neemt KillMyBill over

Na de overname van JeChange.fr door de Franse groep Selectra, neemt de binnenlandse
vergelijkingswebsite CallMePower de activiteiten van KillMyBill in België over.

JeChange.fr, de startup die in 2006 werd opgericht door ondernemer Gaël Duval, werd
afgelopen oktober onder curatele gesteld. Na bestudering van de aanbiedingen van de
verschillende kandidaat-kopers, deed de handelsrechtbank van Agen (Frankrijk) op 13
december uitspraak: het was de firma Selectra die werd uitgekozen om JeChange.fr over te
nemen.

CallMePower, een vergelijker van energie-, telecom- en verzekeringscontracten, werd in 2015
in België gelanceerd door het moederbedrijf Selectra. Na deze overname erft CallMePower
KillMyBill, een Belgisch bedrijf opgericht in 2014, dat in juli 2016 werd gekocht door
JeChange.fr.

JeChange.fr werd gedwongen faillissement aan te vragen vanwege de afname van
verhuizingen tijdens de Covid-19 pandemie en de energiecrisis veroorzaakt door de oorlog in
Oekraïne.

Vergelijkers zijn afhankelijk van commissies van leveranciers, die hen belonen in hun
hoedanigheid van aanbieders van klanten. In de huidige context hebben veel
energieleveranciers er de voorkeur aan gegeven tijdelijk geen nieuwe klanten meer te werven.

Rémy Goller, Country Manager België bij Selectra wilt geruststellen: “De Belgische energiemarkt
heeft bewezen veerkrachtiger te zijn dan die van zijn buurlanden. Daarnaast kan CallMePower
rekenen op de aanwezigheid van Selectra in 15 landen en haar partners.”

“We staan   in nauw contact met de leveranciers. Dankzij deze vertrouwde partners kunnen we
anticiperen op markttrends. Met de overname van KillMyBill kunnen we dankzij ons multiservice
aanbod onze leidende positie in het vergelijken en onderschrijven van huishoudelijke contracten in
België verder versterken. Op CallMePower kan de consument met één oproep intekenen op zijn
gas, elektriciteit, internet, televisie, telefonie en nieuwe verzekeringscontracten van dit jaar”,
vervolgt Rémy Goller.

Selectra, dat 1.700 medewerkers telt, neemt driekwart van de activiteiten van JeChange.fr
over en redt daarmee 59 van de 80 arbeidsplaatsen in Agen en Marokko. KillMyBill zal worden
geïntegreerd in het CallMePower-websitepanel, dat onlangs tevens de website
mijn-groene-energie.be gelanceerd heeft. Zo kunnen consumenten via deze drie websites de
aanbiedingen van leveranciers online vergelijken en zich telefonisch bij partners voor energie-,
telecom- of verzekeringscontracten intekenen.

CallMePower (callmepower.be) is een dienst die particulieren en bedrijven helpt bij het kiezen van hun
energieleverancier, telecomprovider en verzekeraar. CallMePower, opgericht door Selectra, biedt consumenten
sinds 2015 een persoonlijke en gratis dienstverlening, selecteert de meest geschikte voorstellen voor hun
behoeften en begeleidt hen bij het kiezen van de beste aanbieder. In 2021 hebben we 37.000 huishoudens
geholpen.
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