Tarievenoverzicht 1 jaar vast AltijdVoordeel
per 1 november 2018
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. Op
de levering zijn de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers en de Productvoorwaarden Vast 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 gelden voor klanten die zich aanmelden voor een
nieuw energiecontract in de periode van 1 oktober 2018 t/m 31 oktober 2018 (beoogde start levering vanaf 1 november 2018). De tarieven zijn van toepassing op een overeenkomst voor 1 jaar.

Tarieven (incl. btw) Stroom 1 jaar vast 100% Wind AltijdVoordeel
Leveringskosten energiedirect.nl
Totaal tarief (incl. EB/ODE)2

Tarief
Enkeltarief
Variabele leveringskosten Enkel

€ 0,09000 / kWh

€ 0,23251 / kWh

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

€ 0,10100 / kWh
€ 0,07900 / kWh

€ 0,24351 / kWh
€ 0,22151 / kWh

Vaste leveringskosten
Vaste leveringskosten (€ 3,75 per maand)

€ 0,12332 / dag

Netbeheerkosten Enexis4
Capaciteitstarief Enexis t/m 3x25A of t/m 1x80A (€ 224,27 per jaar)

€ 0,61444 / dag

Belasting en toeslagen3
€ 0,12654 / kWh
€ 0,01597 / kWh
-€ 1,02284 / dag

Energiebelasting zone 1 (1 t/m 10.000 kWh)
Opslag duurzame Energie zone 1 (1 t/m 10.000 kWh)
Vermindering energiebelasting (€ -373,34 per jaar)

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

Opslag duurzame energie (per kWh)
€ 0,12654 / kWh
€ 0,06382 / kWh
€ 0,01699 / kWh

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

€ 0,01597 / kWh
€ 0,02178 / kWh
€ 0,00581 / kWh

Tarieven (incl. btw) CO2-Neutraal Gas 1 jaar vast AltijdVoordeel
Leveringskosten energiedirect.nl
Tarief

Totaal tarief (incl. EB/ODE)

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)

€ 0,39700
€ 0,39700
€ 0,39700
€ 0,39700
€ 0,39700
€ 0,39700
€ 0,39700
€ 0,39700
€ 0,39700
€ 0,39700

Vaste leveringskosten
Vaste leveringskosten (€ 3,75 per maand)

€ 0,12332 / dag

3

€ 0,74610
€ 0,74610
€ 0,74610
€ 0,74610
€ 0,74610
€ 0,74610
€ 0,74610
€ 0,74610
€ 0,74610
€ 0,74610

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

2

3

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

Netbeheerkosten Enexis4
€ 0,46174 / dag

Capaciteitstarief Enexis t/m 10 m3/uur, standaard jaarverbruik tot
4.000 m3 (€ 168,54 per jaar)

Belasting en toeslagen
Energiebelasting zone 1 (1 t/m 170.000 m3)
Opslag duurzame Energie zone 1 (1 t/m 170.000 m 3)

€ 0,31461 / m3
3
€ 0,03449 / m

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

€ 0,31461 / m
€ 0,07821 / m3

€ 0,03449 / m3
€ 0,01283 / m3

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

¹
2

³
4

Extra kosten
€ 0,00 per rekening
€ 3,00 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 november 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.

