Tarievenblad 2015
met algemene leveringsvoorwaarden en kwaliteitscriteria

Tarieven 1-jaarscontract
Onderstaande tarieven gelden voor klanten die zich

tot en met 31 december 2015. De genoemde tarieven

aanmelden voor een nieuwe overeenkomst met loop-

en kostenopbouw gelden uitsluitend voor een elektrici-

tijd van 1 jaar en vaste tarieven voor groene stroom en

teitsverbruik tot 10.000 kWh en voor gasverbruik tot

CO2-gecompenseerd gas in de periode 1 januari 2015

10.000 m3 per jaar.

Tarieven elektriciteit
Groene stroom vast tarief per kWh bij overeenkomst met 1 jaar looptijd huishoudelijk (verbruik tot 10.000 kWh per jaar)
Tariefsoort

Leveringstarief

Energiebelasting

Opslag
Duurzame
Energie

Enkeltarief

€ 0,057960

€ 0,119600

€ 0,003600

€ 0,038044

€ 0,219204

Dubbeltarief: hoog

€ 0,062950

€ 0,119600

€ 0,003600

€ 0,039092

€ 0,225242

Dubbeltarief: laag

€ 0,049910

€ 0,119600

€ 0,003600

€ 0,036353

€ 0,209463

Btw

Totaal inclusief
btw

Vastrecht per maand € 3,50 inclusief btw

HOOG-/LAAGTARIEF
Als u heeft gekozen voor dubbel tarief, dan betaalt u 's

ochtends en 23.00 uur ’s avonds het hoge tarief. Het

nachts en in de weekenden minder voor uw stroom.

lage tarief geldt in de regel van 23.00 uur tot 07.00

Uw tarief per kWh is dan gesplitst in een hoog en een

uur, in het weekend en op nationaal erkende feestda-

laag tarief. U betaalt tijdens werkdagen tussen 07.00 ’s

gen.

HEFFINGSKORTING
Per 12 maanden ontvangt u van de overheid per elektri-

afrekening. De heffingskorting is voor ieder huishouden

citeitsaansluiting met een woon- of verblijfsfunctie een

hetzelfde en is voor 2015 vastgesteld op € 377,33 (in-

vergoeding. Deze belastingvermindering wordt de heffingskorting genoemd en wordt verrekend via uw jaar-

clusief 21% btw).

Tarieven gas
CO2-gecompenseerd gas vast tarief per m3 bij overeenkomst met 1 jaar looptijd
- huishoudelijk (verbruik tot 10.000 m3 per jaar)

Regio

Leveringstarief

Opslag
Duurzame
Energie

Energiebelasting

Totaal
inclusief btw

Btw

regio 1

€ 0,31263

€ 0,19110

€ 0,00740

€ 0,107337

€ 0,618467

regio 2

€ 0,32089

€ 0,19110

€ 0,00740

€ 0,109072

€ 0,628462

regio 3

€ 0,31467

€ 0,19110

€ 0,00740

€ 0,107766

€ 0,620936

regio 4

€ 0,30972

€ 0,19110

€ 0,00740

€ 0,106726

€ 0,614946

regio 5

€ 0,31628

€ 0,19110

€ 0,00740

€ 0,108104

€ 0,622884

regio 6

€ 0,31724

€ 0,19110

€ 0,00740

€ 0,108305

€ 0,624045

regio 7

€ 0,31715

€ 0,19110

€ 0,00740

€ 0,108287

€ 0,623937

regio 8

€ 0,31035

€ 0,19110

€ 0,00740

€ 0,106859

€ 0,615709

regio 9

€ 0,31544

€ 0,19110

€ 0,00740

€ 0,107927

€ 0,621867

regio 10

€ 0,31423

€ 0,19110

€ 0,00740

€ 0,107673

€ 0,620403

Vastrecht per maand € 3,50 inclusief btw
OVERZICHT GASREGIO’S
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de re-

Als u wilt weten wie het netbeheer in uw regio verzorgt,

gio waar het gas wordt geleverd. Op het gastarief per

kijkt u dan op de informatiesite van www.eancodeboek.nl.

m3 wordt daarom een regiotoeslag berekend. De on-

U kunt op deze website uw adres invullen en dan krijgt u

derstaande tabel geeft per provincie en netbeheerder

de naam van uw netbeheerder te zien.

aan welke gasregio voor u van toepassing is.

Overzicht gasregio’s
Netbeheerder

Gasregio

Groningen

Alle netbeheerders

4

Noord-Brabant

Enexis B.V.

5

Drenthe

Enexis B.V.

4

Noord-Brabant

Endinet B.V.

9

Drenthe

Rendo Netbeheer
B.V.

8

Noord-Brabant

Stedin B.V.

6

Friesland

Alle netbeheerders

4

Zeeland

Alle netbeheerders

2

Provincie

Provincie

Netbeheerder

Gasregio

Overzicht gasregio’s
Provincie

Netbeheerder

Gasregio

Provincie

Netbeheerder

Gasregio

Overijssel

Enexis B.V.

4

Zuid-Holland

Liander N.V.

1

Overijssel

Cogas Infra & Beheer B.V.

8

Zuid-Holland

Stedin B.V.

3

Overijssel

Rendo Netbeheerder B.V.

8

Zuid-Holland

Westland Infra Netbeheer B.V.

10

Gelderland

Cogas Infra & Beheer B.V

8

Utrecht

Alle netbeheerders

3

Gelderland

Liander N.V.

1

Flevoland

Enexis B.V.

4

Limburg

Enexis B.V.

5

Flevoland

Liander N.V.

1

Limburg

Enexis B.V.

7

Noord-Holland

Alle netbeheerders

1

Limburg

Stedin B.V.

9

ENERGIEBELASTING EN OPSLAG DUURZAME
ENERGIE (ODE)

1.500 m3 gas. De netwerkkosten op uw jaar- of eindaf-

De overheid heft twee soorten energiebelasting: de

netbeheerder, het type aansluiting en van het energie-

energiebelasting en de opslag duurzame energie
(ODE). De energiebelasting is een heffing op elektrici-

rekening kunnen hiervan afwijken, afhankelijk van uw
verbruik.

teit en gas. Door belasting te heffen over het energie-

VOORSCHOT

verbruik hoopt de overheid dat u bewuster en zuiniger

Bij aanvang van de levering stelt NLD energie op basis

met energie omgaat. De opslag duurzame energie

van uw historische verbruik uw maandelijkse voor-

(ODE) is een milieubelasting die de overheid per 1 ja-

schotbedrag vast. Betaling van de voorschotbedragen

nuari 2013 heft. De belasting is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren op basis

is mogelijk via de volgende betalingswijzen: automati-

van de Wet Opslag Duurzame Energie. NLD energie

matische incasso dan incasseert NLD energie rond de

brengt beide soorten energiebelasting bij u in rekening

7e van elke maand uw voorschotbedrag. Hieraan zijn

en draagt die vervolgens weer af aan de overheid.

geen verdere kosten verbonden. Voor betaling middels

NETWERKKOSTEN

handmatige overschrijving brengen wij € 2,- (inclusief
btw) administratiekosten per factuur in rekening. Een-

De tarieven van NLD energie hebben betrekking op de

maal per jaar wordt er een jaarafrekening gemaakt op

levering van stroom en gas. Daarnaast betaalt u ook
netwerkkosten aan uw netbeheerder voor het gebruik

sche incasso of per overschrijving. Kiest u voor auto-

basis van uw daadwerkelijke verbruik.

en onderhoud van het energienet. NLD energie int de-

INCASSOPROCEDURE EN KOSTEN

ze kosten en draagt deze vervolgens af aan de netbe-

NLD energie gelooft in het coöperatieve model en gaat

heerder.

ervan uit dat haar klanten een goede betaalmoraal

De netwerkkosten bedragen per jaar voor een huis-

hebben. Wanneer een klant onverhoopt problemen
heeft met betalen dan rekenen wij eerst na een deug-

houden met een gemiddeld energieverbruik voor elek-

delijke ingebrekestelling vertragingsschade en incas-

triciteit ongeveer € 227,64 per jaar (inclusief 21% btw)

sokosten. De vertragingsschade is gebaseerd op de

en voor gas ongeveer € 154,44 per jaar (inclusief 21%

wettelijke (handels)rente (art. 6:119 BW voor particu-

btw). Deze bedragen zijn gebaseerd op de tarieven
van de netbeheerder Enexis voor de regio Groningen

lieren en art. 6:119a BW voor zakelijke afnemers). Ten

op basis van een verbruik van 3.500 kWh stroom en

de gestelde termijn na factuurdatum niet heeft plaats-

aanzien van de incassokosten: indien betaling binnen

gevonden, dan zal NLD energie incassokosten in rekening brengen. Bij een incassotraject hanteert NLD

hoogte van de vergoeding hangt af van de hoogte van
de hoofdsom van de vordering, dit werkt middels on-

energie ter verkrijging van voldoening buiten rechte

derstaande staffel:

een vergoeding die tenminste € 40,- bedraagt. De

Incassokosten
Hoogte van de vordering

Hoogte van de incassokosten

Tot en met € 2.500,-

15 %

incassokosten

Over de volgende € 2.500,-

10 %

incassokosten

Over de volgende € 5.000,-

5%

incassokosten

Over de volgende € 190.000,-

1%

incassokosten

CONTACTGEGEVENS
postadres
Postbus 1666, 9701 BR Groningen
bezoekadres
Waagstraat 1, 9712 JX Groningen

telefoon
e-mail
internet

085 - 0160 111 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur)
info@nldenergie.org
www.nldenergie.org

Triodos Bank
KvK
btw

NL95TRIO0197775411
55780609
NL852733458B01

