TARIEVEN ELEKTRICITEIT & GAS MODELCONTRACT
BUDGET ENERGIE
Voor kleinverbruikers per 1 juli 2019.
Met het Budget Energie Modelcontract heeft u gekozen voor variabele leveringstarieven voor onbepaalde
tijd. De totale kosten voor de levering van elektriciteit en/of gas bestaan uit de leveringskosten, de
overheidsheffingen en de netbeheerkosten. Alle tarieven zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.

Leveringstarieven Elektriciteit
Het leveringstarief voor elektriciteit geldt voor een standaard aansluiting tot en met 3x80 ampère. Het
daltarief geldt op werkdagen van 23:00 tot 7:00 uur, in weekeinden en op nationale feestdagen. In regio’s
waar een avondtarief geldt, gaat ons daltarief in vanaf 21:00 uur.
Aansluiting

Leveringstarief

Energiebelasting + ODE

TOTAAL

Per KWh

t/m 10.000 kWh

Enkeltarief

€ 0,08412

€ 0,14221

€ 0,22633

Normaaltarief

€ 0,09329

€ 0,14221

€ 0,23550

Daltarief

€ 0,07405

€ 0,14221

€ 0,21626

Vaste leveringskosten per aansluiting per maand

€ 5,99

Leveringstarieven Gas
Het leveringstarief voor gas geldt voor een gasaansluiting die niet meer dan 40 m³ per uur doorlaat en
maximaal een G25 gasmeter is.
Aansluiting

Leveringstarief

Gas

Energiebelasting + ODE

per m3

3
t/m
170.000 m

€ 0,32271

€ 0,41809

Vaste leveringskosten per aansluiting per maand

TOTAAL

€ 0,74080
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€ 5,99
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Overheidsheffingen
De energiebelasting is een heffing van de overheid op uw verbruik van elektriciteit en gas. De Opslag Duurzame Energie (ODE) is een heffing van de overheid om de investering in duurzame energie te stimuleren.
Over deze overheidsheffingen betaalt u btw.
Verbruik (kWh)

Energiebelasting Per kWh

ODE Per kWh

TOTAAL

t/m 10.000

€ 0,11934

€ 0,02287

€ 0,14221

10.001 t/m 50.000

€ 0,06458

€ 0,03364

€ 0,09822

Vanaf 50.001

€ 0,01719

€ 0,00895

€ 0,02615

Verbruik (m3)

€ 0,35469

t/m 170.000

ODE Per m 3

Energiebelasting Per m 3

€ 0,06340

TOTAAL

€ 0,41809

Op energiebelasting voor elektriciteit geldt een vermindering van € 311,62per jaar (€ 0,00 in geval van nietverblijfsruimtes). Deze vermindering verrekenen wij met uw termijnbedragen.

Netbeheerkosten
Budget Energie brengt zonder opslag de kosten voor netbeheer en meterhuur bij u in rekening. Deze
kosten worden jaarlijks vastgesteld door de netbeheerder per 1 januari.
Geleverde dienst

Elektriciteit - 3x25A

€ 252,77

Netbeheerkosten

Gas - G6

€ 191,19
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Deze netbeheerkosten zijn gebaseerd op de tarieven van een standaardaansluiting van netbeheerder
Liander in 2019. Het exacte bedrag is afhankelijk van de regio waar u woont en uw aansluiting.
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Overige kosten
Betalingsverwerking
Betalen per automatische incasso brengt geen extra kosten met zich mee. Wilt u op een andere wijze
betalen, dan kost dit € 3,03 per maand.
Kosten bij te late betaling
Bij niet-tijdige betalingen ontvangt u een herinnering. Voor elke factuur die niet binnen de in de herinnering
gestelde termijn van veertien dagen is betaald, ontvangt u een aanmaning waarop wij u € 15,- in
rekening brengen. Indien de aanmaning niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, ontvangt u een
ingebrekestelling. Op de gebrekestelling brengen wij € 25,- in rekening. Met ingang van 1 juli 2012 zijn de
buitengerechtelijke incassokosten wettelijk vastgelegd. Hierdoor moeten wij u incassokosten van 15% van
het factuurbedrag, met een minimum van € 40,- per factuur in rekening brengen.
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Wanneer vervolgens niet binnen de gestelde termijn van de ingebrekestelling is betaald, worden
gerechtelijke incassomaatregelen genomen. De kosten hiervan worden apart bij u in rekening gebracht.
Tevens zullen wij dan overgaan tot beëindiging van uw leveringsovereenkomst.
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