Tarievenblad Kalenderjaar tarief
Leveringstarieven elektriciteit
Onderstaande tarieven gelden voor klanten die zich aanmelden voor een energiecontract met het Kalenderjaar tarief en een
onbepaalde looptijd. De tarieven worden bepaald op basis van de marktontwikkelingen, als volgt:
•
op 1 januari van elk kalenderjaar vindt een tariefwijziging plaats;
•
op 1 juli van datzelfde kalenderjaar blijft het tarief van 1 januari gelijk of het tarief wordt lager. Het tarief zal dus nooit
stijgen gedurende een kalenderjaar;
•
de tariefdaling vindt plaats als de markt daalt of als we nóg beter hebben ingekocht.
Tarieven1) van 1 juli 2019 t/m 31 december 2019
Alle bedragen in de tabellen zijn inclusief BTW.
Elektriciteit Enkeltarief meter2)
Per kWh
Enkeltarief

(Terug-)leveringstarief4)

Energiebelasting5)

Opslag Duurzame Energie

Totaal

€ 0,0639

€ 0,1193

€ 0,0229

€ 0,2061

Elektriciteit Dubbeltarief meter3)
Per kWh

(Terug-)leveringstarief4)

Energiebelasting5)

Opslag Duurzame Energie

Totaal

Dagtarief

€ 0,0733

€ 0,1193

€ 0,0229

€ 0,2155

Nachttarief

€ 0,0567

€ 0,1193

€ 0,0229

€ 0,1990

Vaste leveringskosten
De vaste leveringskosten voor elektriciteit bedragen €5,00 per maand, dus € 60,00 (inclusief BTW) per jaar.
Dit komt neer op een bedrag van € 0,1644 per dag.

Teruggave energiebelasting

Per elektriciteitsaansluiting geldt per kalenderjaar een teruggave van de Energiebelasting van € 311,62 incl. btw.
Dit komt neer op een bedrag van € 0,8537 per dag.

Administratiekosten
Als je ervoor kiest om niet via automatisch incasso te betalen, brengen wij € 1,21 incl. btw additionele administratiekosten per
maand in rekening.

Kosten Netbeheerder
De kosten voor netbeheer verschillen per regio. De geldende kosten voor netbeheer zullen bij een prijs op maat voor de
betreffende relevante regio worden opgenomen.
1.

Dit tarief geldt voor een aansluiting met een aansluitwaarde van maximaal 3 x 35 Ampère

2.

Enkeltarief is op elk uur van de dag hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt

3.

Dubbeltarief is van toepassing indien u beschikt over een elektriciteitsmeter met twee telwerken. In dat geval zijn
twee tarieven van toepassing. Een voor overdag en een voor ’s nachts en in het weekend/feestdagen. Het
startmoment van het nachttarief is afhankelijk van de netbeheerder in uw regio.

4.

Het tarief voor teruglevering van stroom, opgewekt door zonnepanelen, is gelijk aan het leveringstarief.

5.

Overheidsheffingen voor Zone 1 (0 – 10.000 kWh).

Leveringstarieven Gas
Onderstaande tarieven gelden voor klanten die zich aanmelden voor een energiecontract met het Kalenderjaar tarief en een
onbepaalde looptijd. De tarieven worden bepaald op basis van de marktontwikkelingen, als volgt:
•
op 1 januari van elk kalenderjaar vindt een tariefwijziging plaats;
•
op 1 juli van datzelfde kalenderjaar blijft het tarief van 1 januari gelijk of het tarief wordt lager. Het tarief zal dus nooit
stijgen gedurende een kalenderjaar;
•
de tariefdaling vindt plaats als de markt daalt of als we nóg beter hebben ingekocht.
Tarieven1) van 1 juli 2019 t/m 31 december 2019
Alle bedragen in de tabellen zijn inclusief BTW.
Gas
Per m3
Gastarief2)

Leveringstarief

Energiebelasting3)*

Opslag Duurzame Energie

€ 0,3004

€ 0,3547

€ 0,0634

Totaal
€ 0,7185

Vaste leveringskosten
De vaste leveringskosten voor gas bedragen €5,00 per maand, dus € 60,00 (inclusief BTW) per jaar.
Dit komt neer op een bedrag van € 0,1644 per dag.

Administratiekosten
Als je ervoor kiest om niet via automatisch incasso te betalen, brengen wij € 1,21 incl. btw additionele administratiekosten per
maand in rekening.

Kosten Netbeheerder
De kosten voor netbeheer verschillen per regio. De geldende kosten voor netbeheer zullen bij een prijs op maat voor de
betreffende relevante regio worden opgenomen.
1.

Dit tarief geldt voor aansluitingen met een standaard jaarverbruik van minder dan 5.000 m3 en een gasmeter G6 of

2.
3.

kleiner.
Wij hanteren één gastarief voor alle gasregio’s in Nederland.
Dit tarief geldt voor een verbruik van 0 t/m 170.000 m3.

