Tarievenoverzicht 3 jaar vast ZekerheidsGarantie
per 1 juni 2019
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 en de Productvoorwaarden ZekerheidsGarantie 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 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 mei 2019 t/m 31 mei 2019
(beoogde start levering vanaf 1 juni 2019), zolang de voorraad strekt. De leveringstarieven staan vanaf de start van de levering voor 3 jaar vast.

Tarieven (incl. btw) ZekerheidsGarantie - Groene Stroom - 3 jaar Vast
Leveringskosten Essent
Totaal tarief (incl. EB/ODE)2

Tarief
Enkeltarief
Variabele leveringskosten Enkel

€ 0,07563 / kWh

€ 0,21784 / kWh

Dubbeltarief (daluren 21:00 / 23:00-7:00)¹
Variabele leveringskosten Normaal
Variabele leveringskosten Dal

€ 0,08313 / kWh
€ 0,06812 / kWh

€ 0,22534 / kWh
€ 0,21033 / kWh

Vaste leveringskosten
Vaste leveringskosten (€ 5,99 per maand)

€ 0,19692 / dag

Netbeheerkosten Enexis4
€ 0,63089 / dag

Capaciteitstarief Enexis t/m 3x25A of t/m 1x80A (€ 230,27 per
jaar)

Belasting en toeslagen3
€ 0,11934 / kWh
€ 0,02287 / kWh
-€ 0,85376 / dag

Energiebelasting zone 1 (1 t/m 10.000 kWh)
Opslag duurzame Energie zone 1 (1 t/m 10.000 kWh)
Vermindering energiebelasting (€ -311,62 per jaar)

Energiebelasting (per kWh)
1 - 10.000 kWh
10.001 - 50.000 kWh
50.001 - 10 miljoen kWh

Opslag duurzame energie (per kWh)
€ 0,11934 / kWh
€ 0,06458 / kWh
€ 0,01719 / kWh

1 - 10.000 kWh
10.001 - 50.000 kWh
50.001 - 10 miljoen kWh

€ 0,02287 / kWh
€ 0,03364 / kWh
€ 0,00895 / kWh

Tarieven (incl. btw) ZekerheidsGarantie - Gas - 3 jaar Vast
Leveringskosten Essent
Totaal tarief (incl. EB/ODE)2

Tarief
Variabele leveringskosten
Variabele leveringskosten (regio 1)
Variabele leveringskosten (regio 2)
Variabele leveringskosten (regio 3)
Variabele leveringskosten (regio 4)
Variabele leveringskosten (regio 5)
Variabele leveringskosten (regio 6)
Variabele leveringskosten (regio 7)
Variabele leveringskosten (regio 8)
Variabele leveringskosten (regio 9)
Variabele leveringskosten (regio 10)

€ 0,33856
€ 0,33856
€ 0,33856
€ 0,33856
€ 0,33856
€ 0,33856
€ 0,33856
€ 0,33856
€ 0,33856
€ 0,33856

Vaste leveringskosten
Vaste leveringskosten (€ 5,99 per maand)

€ 0,19692 / dag

3

€ 0,75665
€ 0,75665
€ 0,75665
€ 0,75665
€ 0,75665
€ 0,75665
€ 0,75665
€ 0,75665
€ 0,75665
€ 0,75665

/m
/ m3
/ m3
/ m3
/ m3
/ m3
/ m3
/ m3
/ m3
/ m3

/ m3
/ m3
/ m3
/ m3
/ m3
/ m3
/ m3
/ m3
/ m3
/ m3

Netbeheerkosten Enexis4
€ 0,46742 / dag

Capaciteitstarief Enexis t/m 10 m3/uur, standaard jaarverbruik tot
4.000 m3 (€ 170,61 per jaar)

Belasting en toeslagen
Energiebelasting zone 1 (1 t/m 170.000 m3)
Opslag duurzame Energie zone 1 (1 t/m 170.000 m3)

€ 0,35469 / m3
€ 0,06340 / m3

Energiebelasting (per m3)
3

1 - 170.000 m
170.001 - 1 miljoen m3

Opslag duurzame energie (per m3)
3

1 - 170.000 m3
170.001 - 1 miljoen m3

€ 0,35469 / m
€ 0,07916 / m3

€ 0,06340 / m3
€ 0,01948 / m3

Overige kosten (incl. btw)
Betaalwijze
Automatische incasso
Handmatige betaling

¹
2

³
4

Kosten incl. btw
€ 0,00 per rekening
€ 2,42 per rekening

Het normaal- /daltarief (21:00 tot 7:00) is van toepassing in Noord-Brabant en Limburg. Het normaal- /daltarief (23:00 tot 7:00) is van toepassing in de rest van Nederland. Het daltarief geldt
in de daluren en alle uren in het weekend en op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.
Het totaal tarief (incl. EB/ODE) geldt voor een verbruik van 1-10.000 kWh of 1-170.000 m 3. Voor het meerdere verbruik gelden lagere tarieven voor de energiebelasting en opslag duurzame
energie.
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 2016 beëindigd.
De netbeheerkosten zijn gebaseerd op een elektriciteitsaansluiting met een doorlaatwaarde van de aansluiting t/m 3 x 25 ampère (bij netbeheerder Enexis) voor elektriciteit en op een
gasaansluiting met een G4 of G6 meter, met een standaard jaarverbruik tussen 500 en 4.000 m³ (bij netbeheerder Enexis) voor gas. De daadwerkelijke netbeheerkosten kunnen afwijken
van de getoonde tarieven. De netbeheerkosten kunnen wijzigen.

