Tariefoverzicht Essent Modelcontract elektriciteit en gas voor zakelijke
klanten (flexibele looptijd) per 1 juli 2015, exclusief btw
De totale kosten voor de levering van elektriciteit bestaan uit het leveringstarief, de energiebelasting, de opslag duurzame
energie, het netwerktarief en de btw. Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur heeft u gekozen, of kunt u kiezen, voor het
enkeltarief of voor het dubbeltarief. De totale kosten voor de levering van gas bestaan uit het leveringstarief, de energiebelasting, de opslag duurzame energie, het netwerktarief en de btw.
Hieronder vindt u de leveringstarieven exclusief btw (exclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en tarieven/
heffingen van de netbeheerder en inclusief regiotoeslag). Deze tarieven gelden voor elektriciteitsaansluitingen met een
capaciteit t/m 3 x 80 ampère en voor gasaansluitingen met een aansluitcapaciteit t/m 40 m3/uur, en zijn van
toepassing voor klanten die hebben gekozen voor een overeenkomst zonder vaste einddatum.

Abonnement
Elektriciteit

Vastrecht
Vastrecht
2 producten 1 product
per maand* per maand**

Enkeltarief,
per kWh

Dubbeltarief, per kWh
Piektarief1
Daltarief1

Dubbeltarief, per kWh
NormaalLaagtarief2
tarief2

Gewone stroom

€ 4,50

6,05 cent

7,13 cent

6,91 cent

*
**

€ 6,00

4,97 cent

4,77 cent

Het vastrecht bij 2 producten geldt wanneer een klant op één leveringsadres elektriciteit én gas afneemt van Essent.
Het vastrecht bij 1 product geldt wanneer een klant op één leveringsadres uitsluitend elektriciteit afneemt van Essent.

Energiebelasting per kWh

Opslag duurzame energie per kWh
11,96 cent

1 - 10.000 kWh

1 - 10.000 kWh

0,36 cent

10.001 - 50.000 kWh

4,69 cent

10.001 - 50.000 kWh

0,46 cent

50.001 - 10 miljoen kWh

1,25 cent

50.001 - 10 miljoen kWh

0,12 cent

Heffingskorting energiebelasting per

jaar3

Verlaagde heffingskorting energiebelasting per jaar4

- € 311,84
- € 0,00

1P
 iek-/daltarief 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.
2N
 ormaal-/laagtarief is van toepassing in heel Nederland met uitzondering van Noord-Brabant en Limburg. Als laagtarief 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 laagtarief.
3 De heffingskorting energiebelasting is van toepassing voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken
welke kunnen dienen als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf, beroep of anderszins een verblijfsfunctie hebben.
4 De verlaagde heffingskorting energiebelasting is per 1 januari 2015 beëindigd.

Drukfouten voorbehouden
EGVMKB072015

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

Abonnement Gas

Vastrecht
Vastrecht
2 producten 1 product
per maand* per maand**

Tarief
per m3***

Regio 1

€ 4,50

€ 6,00

31,82 cent

Regio 2

€ 4,50

€ 6,00

33,19 cent

Regio 3

€ 4,50

€ 6,00

32,05 cent

Regio 4

€ 4,50

€ 6,00

31,34 cent

Regio 5

€ 4,50

€ 6,00

32,45 cent

Regio 6

€ 4,50

€ 6,00

32,61 cent

Regio 7

€ 4,50

€ 6,00

32,64 cent

Regio 8

€ 4,50

€ 6,00

31,48 cent

Regio 9

€ 4,50

€ 6,00

32,22 cent

Regio 10

€ 4,50

€ 6,00

32,13 cent

*

Het vastrecht bij 2 producten voor gas geldt wanneer een klant op één leveringsadres elektriciteit én gas afneemt
van Essent.

**
***

Het vastrecht bij 1 product geldt wanneer een klant op één leveringsadres uitsluitend gas afneemt van Essent.
De leveringstarieven en belastingtarieven per kubieke meter zijn gebaseerd op aardgas van standaardkwaliteit en op een standaard-temperatuur
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.

Energiebelasting per m3
19,11 cent

1 - 170.000 m3
170.001 - 1.000.000 m

6,77 cent

1.000.001 - 10 miljoen m3

2,47 cent

3

Opslag duurzame energie per m3
0,74 cent

1 - 170.000 m3

0,28 cent

170.001 - 1.000.000 m3
1.000.001 - 10 miljoen m

3

0,08 cent

Regio-indeling Gasunie:

Regio 1

Regio 6

Regio 2

Regio 7

Regio 3

Regio 8

Regio 4

Regio 9

Regio 5

Regio 10

