
 

 

 
 
 
Tarievenblad Particulier Modelcontract 
 
De tarieven zijn geldig vanaf 23 augustus 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 
 
 
 
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. 

Leveringstarief Energiebelasting ODE BTW (9%) Totaal

Enkeltarief 0,94000€             0,03679€                 0,03050€    0,09066€  1,09795€  

Normaaltarief 1,02000€             0,03679€                 0,03050€    0,09786€  1,18515€  

Daltarief2 0,85000€             0,03679€                 0,03050€    0,08256€  0,99985€  



 

 

 
 
 
Tarievenblad Particulier Modelcontract 
 
De tarieven zijn geldig vanaf 23 augustus 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. 

Regio Leveringstarief Energiebelasting ODE BTW (9%) Totaal

Alle regio's 3,35000€    0,36322€  0,08650€  0,34197€  4,14169€  


