Tarieven overzicht september 2018
Consumenten

De tarieven op dit informatieblad gelden vanaf 1 september 2018 tot en met 30 september 2018. Eerdere tarieven
komen te vervallen. Naast de leveringstarieven betaal je ook kosten voor je aansluiting, meterhuur en transport van
elektriciteit en gas. Deze tarieven zijn afhankelijk van je netbeheerder, maar worden door om | nieuwe energie
doorberekend.
Alle genoemde tarieven zijn uitsluitend geldig voor consumentenaansluitingen (elektriciteit maximaal 3*80 ampère en
gas maximale capaciteit van 40 m 3 per uur).
Alle genoemde tarieven in dit informatieblad zijn inclusief btw.

Vaste tarieven - looptijd 1 jaar
Kosten gas per m3

Kosten elektriciteit per kWh
Enkeltarief

Normaaltarief

Laagtarief

Alle regio's

Leveringstarief

€

0,087632 €

0,093913 €

0,081133

Leveringstarief

€

0,357703

Energiebelasting*

€

0,126542 €

0,126542 €

0,126542

Energiebelasting*

€

0,314612

Opslag Duurzame Energie*

€

0,015972 €

0,015972 €

0,015972

Opslag Duurzame Energie*

€

0,034485

Totaal

€

0,230146 €

0,236427 €

0,223647

Totaal

€

0,706800

Vaste leveringskosten

€

0,098631 per dag en per elektriciteit- en gasaansluiting

Vaste tarieven - looptijd 2 jaar
Kosten gas per m3

Kosten elektriciteit per kWh
Enkeltarief

Normaaltarief

Laagtarief

Alle regio's

Leveringstarief

€

0,086363 €

0,092146 €

0,079924

Leveringstarief

€

0,350877

Energiebelasting*

€

0,126542 €

0,126542 €

0,126542

Energiebelasting*

€

0,314612

Opslag Duurzame Energie*

€

0,015972 €

0,015972 €

0,015972

Opslag Duurzame Energie*

€

0,034485

Totaal

€

0,228877 €

0,234660 €

0,222438

Totaal

€

0,699974

Vaste leveringskosten

€

0,098631 per dag en per elektriciteit- en gasaansluiting

Vaste tarieven - looptijd 3 jaar
Kosten gas per m3

Kosten elektriciteit per kWh
Enkeltarief

Normaaltarief

Laagtarief

Alle regio's

Leveringstarief

€

0,085181 €

0,090883 €

0,078859

Leveringstarief

€

0,347024

Energiebelasting*

€

0,126542 €

0,126542 €

0,126542

Energiebelasting*

€

0,314612

Opslag Duurzame Energie*

€

0,015972 €

0,015972 €

0,015972

Opslag Duurzame Energie*

€

0,034485

Totaal

€

0,227695 €

0,233397 €

0,221373

Totaal

€

0,696121

Vaste leveringskosten

€

0,098631 per dag en per elektriciteit- en gasaansluiting

*

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie zijn overheidsheffingen op het verbruik van elektriciteit en gas. Over deze heffingen
wordt ook btw in rekening gebracht. Alle overheidsheffingen worden door om | nieuwe energie één op één doorberekend.
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Variabele tarieven - geldig van 1 juli 2018 t/m 31 december 2018
Kosten gas per m3

Kosten elektriciteit per kWh
Enkeltarief

Normaaltarief

Laagtarief

Alle regio's

Leveringstarief

€

0,078477 €

0,085813 €

0,072103

Leveringstarief

€

0,341411

Energiebelasting*

€

0,126542 €

0,126542 €

0,126542

Energiebelasting*

€

0,314612

Opslag Duurzame Energie*

€

0,015972 €

0,015972 €

0,015972

Opslag Duurzame Energie*

€

0,034485

Totaal

€

0,220991 €

0,228327 €

0,214616

Totaal

€

0,690508

Vaste leveringskosten

€

0,098631 per dag en per elektriciteit- en gasaansluiting

*

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie zijn overheidsheffingen op het verbruik van elektriciteit en gas. Over deze heffingen
wordt ook btw in rekening gebracht. Alle overheidsheffingen worden door om | nieuwe energie één op één doorberekend.

Vermindering energiebelasting
Op de energiebelasting voor elektriciteit geldt een heffingskorting van € 373,33 per jaar indien er sprake is van een
verblijfsfunctie. Deze heffingskorting wordt in de maandelijkse termijnbedragen en in de jaarafrekening verrekend.

Terugleveren van zelf opgewekte elektriciteit
Wanneer je zelf elektriciteit opwekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, dan wordt dat door om | nieuwe energie verrekend
met de elektriciteit die je zelf verbruikt. Voor het deel dat je meer opwekt dan je per jaar verbruikt ontvang je het kale
leveringstarief (dus zonder energiebelasting en opslag duurzame energie) inclusief btw.
Variabele leveringsovereenkomsten
Een variabele leveringsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd en is maandelijks opzegbaar. De tarieven van deze
overeenkomsten wijzigen standaard per 1 januari en 1 juli.
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