
Tarieven Vast & Zeker Op Maat Groen Zakelijk - 3 jaar

Variabele leveringskosten (1-10.000 kWh)
1

Enkeltarief exclusief btw

Leveringstarief Energiebelasting Opslag duurzame energie Totaal

Verbruik enkeltarief (per kWh) € 0,04500 € 0,10070 € 0,00560 € 0,15130

Dubbeltarief (daluren 21:00-7:00)
2

exclusief btw

Leveringstarief Energiebelasting Opslag duurzame energie Totaal

Verbruik normaaltarief (per kWh) € 0,05230 € 0,10070 € 0,00560 € 0,15860

Verbruik daltarief (per kWh) € 0,03780 € 0,10070 € 0,00560 € 0,14410

Dubbeltarief (daluren 23:00-7:00)
3

exclusief btw

Leveringstarief Energiebelasting Opslag duurzame energie Totaal

Verbruik normaaltarief (per kWh) € 0,05230 € 0,10070 € 0,00560 € 0,15860

Verbruik daltarief (per kWh) € 0,03780 € 0,10070 € 0,00560 € 0,14410

Vaste leveringskosten (per maand) exclusief btw

Tarief

Vaste leveringskosten bij afname 2 producten4 € 4,99

Vaste leveringskosten bij afname 1 product5 € 6,49

Overheidsheffingen (2016)

Energiebelasting (per kWh) exclusief btw Opslag duurzame energie (per kWh) exclusief btw

Tarief Tarief

1 - 10.000 kWh € 0,10070 1 - 10.000 kWh € 0,00560

10.001 - 50.000 kWh € 0,04996 10.001 - 50.000 kWh € 0,00700

50.001 - 10 miljoen kWh € 0,01331 50.001 - 10 miljoen kWh € 0,00190

Vermindering energiebelasting (per jaar)6 -€ 310,81

Netbeheerkosten elektriciteit (2016) exclusief btw

Tarief

Capaciteitstarief (per jaar)7 € 189,37
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Het normaal-/daltarief (21:00 tot 7:00)  is van toepassing in Noord-Brabant en Limburg. Als daltarief gelden de uren op werkdagen tussen 21:00 uur 's-avonds en 7:00 uur 

's-ochtends, en alle uren in het weekend en op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Eén week 

heeft 98 uur daltarief.  

Tariefoverzicht Vast & Zeker Op Maat Groen Zakelijk en Gas Zakelijk 3 jaar voor 

zakelijke klanten, exclusief btw

De totale kosten voor de levering van elektriciteit en/of gas bestaan uit de vaste en variabele leveringskosten, de energiebelasting, de opslag 

duurzame energie, de netbeheerkosten en de btw. Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur kunt u kiezen voor het enkeltarief of voor het 

dubbeltarief. Op de levering zijn de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) en de 

Productvoorwaarden Vast & Zeker van toepassing.

Onderstaande tarieven gelden voor elektriciteitsaansluitingen met een capaciteit t/m 3 x 80 ampère en voor gasaansluitingen met een 

aansluitcapaciteit t/m 40 m3/uur. De tarieven zijn van toepassing op een overeenkomst met vaste looptijd van 3 jaar. De opzegtermijn bij deze 

overeenkomst is 30 dagen.

De tarieven gelden voor klanten die zich aanmelden voor een nieuw energiecontract met een vaste looptijd van 3 jaar in de periode van 

1 februari 2016 t/m 29 februari 2016 (beoogde start levering vanaf 1 maart 2016), zolang de voorraad strekt. De leveringstarieven staan vanaf 

de start van de levering voor 3 jaar vast.

Het tarief inclusief overheidsheffingen geldt voor een verbruik van 1 – 10.000 kWh. Voor het meerdere verbruik gelden lagere tarieven voor de energiebelasting en opslag 

duurzame energie.

Het normaal-/daltarief (23:00 tot 7:00)  is van toepassing in heel Nederland met uitzondering van Noord-Brabant en Limburg. Als daltarief gelden de uren op werkdagen 

tussen 23:00 uur 's-avonds en 7:00 uur 's-ochtends, en alle uren in het weekend en op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en 

eerste en tweede Kerstdag. Eén week heeft 88 uur daltarief.  

De vaste leveringskosten (vastrecht) bij 2 producten voor elektriciteit gelden wanneer een klant op één leveringsadres elektriciteit én gas afneemt.

De vaste leveringskosten (vastrecht) bij 1 product voor elektriciteit gelden wanneer een klant op één leveringsadres uitsluitend elektriciteit afneemt.

De vermindering energiebelasting is van toepassing voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die een verblijfsfunctie hebben, zoals een woning, fabriek of kantoor. 

De verlaagde vermindering energiebelasting voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die geen verblijfsfunctie hebben is per januari 2015 beëindigd.
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Deze netbeheerkosten zijn van toepassing op een elektriciteitsaansluiting met een doorlaatwaarde van de aansluiting t/m 3 x 25 ampère (bij netbeheerder Enexis). De 

netbeheerkosten op uw energienota kunnen afwijken van de getoonde tarieven van deze netbeheerder. De netwerkkosten kunnen periodiek worden aangepast.

De kosten voor verwerking betalingsverkeer zijn €2,00 per factuur (exclusief btw). Indien u via automatische incasso betaalt, ontvangt u een korting van €2,00 per factuur 

(exclusief btw).



Tarieven Vast & Zeker Op Maat Gas Zakelijk - 3 jaar

Variabele leveringskosten (1-170.000 m³ - Gasprofiel G1
1
 & G2

2
) exclusief btw

Gasregio Leveringstarief Energiebelasting Opslag duurzame energie Totaal

Verbruik Regio 1 (per m³) € 0,22950 € 0,25168 € 0,01130 € 0,49248

Verbruik Regio 2 (per m³) € 0,24290 € 0,25168 € 0,01130 € 0,50588

Verbruik Regio 3 (per m³) € 0,23190 € 0,25168 € 0,01130 € 0,49488

Verbruik Regio 4 (per m³) € 0,22520 € 0,25168 € 0,01130 € 0,48818

Verbruik Regio 5 (per m³) € 0,23640 € 0,25168 € 0,01130 € 0,49938

Verbruik Regio 6 (per m³) € 0,23750 € 0,25168 € 0,01130 € 0,50048

Verbruik Regio 7 (per m³) € 0,23750 € 0,25168 € 0,01130 € 0,50048

Verbruik Regio 8 (per m³) € 0,22660 € 0,25168 € 0,01130 € 0,48958

Verbruik Regio 9 (per m³) € 0,23360 € 0,25168 € 0,01130 € 0,49658

Verbruik Regio 10 (per m³) € 0,23270 € 0,25168 € 0,01130 € 0,49568

Vaste leveringskosten (per maand) exclusief btw

Tarief

Vaste leveringskosten bij afname 2 producten3 € 4,99

Vaste leveringskosten bij afname 1 product4 € 6,49

Overheidsheffingen (2016)

Energiebelasting (per m³) exclusief btw Opslag duurzame energie (per m³) exclusief btw

Tarief Tarief

1 - 170.000 m³ € 0,25168 1 - 170.000 m³ € 0,01130

170.001 - 1.000.000 m³ € 0,06954 170.001 - 1.000.000 m³ € 0,00420

Netbeheerkosten gas (2016) exclusief btw

Tarief

Capaciteitstarief (per jaar)5 € 121,99
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3 De vaste leveringskosten (vastrecht) bij 2 producten voor gas gelden wanneer een klant op één leveringsadres elektriciteit én gas afneemt van Essent.
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Gasprofiel 1 is van toepassing op aansluitingen met een standaard jaarverbruik van minder dan 5.000 m³ én een gasmeter G6 of kleiner.

Gasprofiel 2 is van toepassing op aansluitingen met een standaard jaarverbruik vanaf 5.000 m³ én/of een gasmeter groter dan G6 en kleiner dan G40.

De vaste leveringskosten (vastrecht) bij 1 product voor gas gelden wanneer een klant op één leveringsadres uitsluitend gas afneemt van Essent.

Deze netbeheerkosten zijn van gebaseerd op een gasaansluiting met een G4 of G6 meter, met een standaard jaarverbruik tussen 500 en 4.000 m³ (bij netbeheerder Enexis). 

De daadwerkelijke netbeheerkosten kunnen dus afwijken van de getoonde tarieven. De netbeheerkosten kunnen periodiek worden aangepast.

De leveringstarieven en belastingtarieven per kubieke meter zijn gebaseerd op aardgas van standaardkwaliteit en op een standaardtemperatuur en -druk van het geleverde gas. 

De gemeten hoeveelheid op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor een afwijkende calorische of verbrandingswaarde en voor temperatuur en druk met een 

standaardfactor, indien uw meter hiervoor niet corrigeert (correctiefactor gas).

De kosten voor verwerking betalingsverkeer zijn €2,00 per factuur (exclusief btw). Indien u via automatische incasso betaalt, ontvangt u een korting van €2,00 per factuur 

(exclusief btw).


