
 

 

 
 
 
Tarievenblad Particulier Modelcontract 
 
De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2022. De tarieven gelden voor klanten die elektriciteit 
uitsluitend gebruiken voor huishoudelijke doeleinden en die beschikken over een aansluiting voor 
elektriciteit met een maximale aansluitwaarde van 3 x 80 ampère. 
 

Variabele leveringskosten stroom1 

 

 

Vaste leveringskosten stroom 
Bedrag per maand (excl. BTW):  € 6,25 
Bedrag per maand (incl. BTW):  € 7,56 
 

Vermindering energiebelasting3 
Bedrag per jaar (incl. BTW):  € 824,77 
 

Netbeheerkosten stroom4 
Bedrag per jaar (incl. BTW):  € 267,68 
 

Teruglevertarief 
Het kabinet heeft in een laatste reactie aangegeven dat de salderingsregeling per 2023 stapsgewijs 
afgebouwd gaat worden. Zolang de salderingsregeling van kracht is en u zelf energie opwekt en 
eventueel een deel daarvan terug levert geldt het volgende: 

• Wijze van salderen: De hoeveelheid energie die Clean Energy u in rekening brengt wordt 
bepaald door de hoeveelheid terug geleverde energie af te trekken van de door Clean 
Energy geleverde hoeveelheid energie. 

• Terugleververgoeding: Levert u op jaarbasis meer energie terug dan de hoeveelheid 
energie die Clean Energy aan u levert, dan heeft u recht op een terugleververgoeding. 
Wij betalen u per teruggeleverde kilowattuur (kWh) een vergoeding van €0,08 (inclusief 
btw). 

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



 

 

 
2 Het daltarief geldt op werkdagen voor de uren tussen 23:00 uur ’s-avonds en 7:00 uur ’s-Ochtends. Voor 
Noord-Brabant en Limburg geldt het daltarief op werkdagen voor de uren tussen 21:00 uur ’s-avonds en 7:00 
uur ’s-ochtends. Daarnaast geldt het daltarief voor alle uren in het weekend en op Nieuwjaarsdag, tweede 
Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.   
 
3 Vermindering energiebelasting zoals vastgesteld door de Overheid voor het jaar 2019. Deze is alleen van 
toepassing voor onroerende zaken die een verblijfsfunctie hebben. 
 
4 O.b.v. huidige tarieven Enexis voor een elektriciteitsaansluiting met een doorlaatwaarde van de aansluiting 
van 3x25 ampère. De werkelijke netbeheerkosten kunnen afwijken en worden bepaald door de betreffende 
netbeheerder. Deze kosten zullen 1 op 1 aan u worden doorbelast. 

 
 
Tarievenblad Particulier Modelcontract 
 
De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2022. De tarieven gelden voor klanten die gas uitsluitend 
gebruiken voor huishoudelijke doeleinden en die beschikken over een aansluiting voor gas met een 
maximale capaciteit van 40 m3 per uur. 
 

Variabele leveringskosten gas1 
 

 

Vaste leveringskosten gas 
Bedrag per maand (excl. BTW):  € 6,25 
Bedrag per maand (incl. BTW):  € 7,56 

 
Netbeheerkosten gas2 
Bedrag per jaar (incl. BTW):  € 186,55 
 
 
 
 
1 Het tarief inclusief overheidsheffingen geldt voor een verbruik van 1 – 170.000 m3. Voor het meerdere 
verbruik gelden lagere tarieven voor de energiebelasting en opslag duurzame energie. 
 
2 O.b.v. huidige tarieven Enexis voor een gasaansluiting met een G4 of G6 meter en een standaard jaarverbruik 
tussen 500 en 4.000 m3. De werkelijke netbeheerkosten kunnen afwijken en worden bepaald door de 
betreffende netbeheerder. Deze kosten zullen 1 op 1 aan u worden doorbelast. 


