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Groene stroom en CO2-gecompenseerd gas - MKB 1 jaar
vast
Zakelijke tarieven 1-jaarscontract
Onderstaande vaste leveringstarieven gelden voor zakelijke klanten

en dus tussentijds niet kunnen wijzigen. De genoemde tarieven en

die zich in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 aan-

kostenopbouw gelden uitsluitend voor aansluitingen t/m 3x80 am-

melden voor een nieuwe leveringsovereenkomst met een vaste loop-

père en een gasmeter van maximaal G25, die niet meer dan 40 ku-

tijd van 1 jaar. Voor alle in deze periode afgesloten contracten geldt

bieke meter gas per uur doorlaat.

dat de leveringstarieven gedurende 1 jaar vastliggen

Zakelijke tarieven stroom (excl. btw)
Groene stroom vast tarief per kWh bij overeenkomst met 1 jaar looptijd MKB (aansluiting t/m 3x80 ampère, verbruik tot ca. 50.000 kWh per jaar)

Tariefsoort

Leveringstarief

Energiebelasting 1)

Opslag
Duurzame
Energie 1)

Enkeltarief

€ 0,27579

€ 0,0368

€ 0,0305

€ 0,34308

Dubbeltarief: hoog

€ 0,32304

€ 0,0368

€ 0,0305

€ 0,39033

Dubbeltarief: laag

€ 0,22562

€ 0,0368

€ 0,0305

€ 0,29291

Totaal

Vaste leveringskosten per maand bij afname van stroom én gas op één leveringsadres € 3,92562 per product
Vaste leveringskosten per maand bij afname van alleen stroom op één leveringsadres € 4,95868

1) Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie en zijn afhankelijk van de hoogte van
je energieverbruik. De bovengenoemde belastingtarieven gelden voor een verbruik tot 10.000 kWh. Voor een verbruik > 10.000 kWh gelden in 2020
onderstaande belastingtarieven:

Energiebelasting en ODE op stroom (excl. btw)

Verbruik (kWh)

Energiebelasting

Opslag Duurzame
Energie

0 - 10.000

€ 0,0368

€ 0,0305

10.000 - 50.000

€ 0,0436

€ 0,0418

50.000 - 10 mln.

€ 0,0119

€ 0,0229

HOOG-/LAAGTARIEF
Als je hebt gekozen voor dubbel tarief, dan betaal je

werkdagen tussen 07.00 ’s ochtends en 23.00 uur ’s avonds het hoge

's nachts en in de weekenden minder voor je stroom. Je tarief per

tarief. Het lage tarief geldt in de regel van 23.00 uur tot 07.00 uur, in

kWh is dan gesplitst in een hoog en een laag tarief. Je betaalt tijdens

het weekend en op nationaal erkende feestdagen.

VERMINDERING ENERGIEBELASTING
Per 12 maanden ontvang je van de overheid per stroomaansluiting met

jaarafrekening. De vermindering energiebelasting is voor ieder huishou-

een woon- of verblijfsfunctie een vergoeding. Deze vergoeding wordt

den hetzelfde en is voor 2022 vastgesteld op € 824,77 (inclusief 21%

vermindering energiebelasting genoemd en wordt verrekend via je

btw).

Zakelijke tarieven CO2-gecompenseerd gas met profielcategorie G1
(verbruiksindicatie < 5.000 m3)
CO2-gecompenseerd gas vast tarief per m3 bij overeenkomst met 1 jaar looptijd - MKB

Leveringstarief

Energiebelasting

Opslag
Duurzame Energie

Exclusief btw

btw

Inclusief btw

€ 1,20668

€ 0,36322

€ 0,08650

€ 1,65640

€ 0,34784

€ 2,00424

Vaste leveringskosten per maand bij afname van stroom én gas op één leveringsadres € 4,75 incl. btw per product
Vaste leveringskosten per maand bij afname van uitsluitend gas op één leveringsadres € 6,00 incl. btw

Zakelijke tarieven CO2-gecompenseerd gas met profielcategorie G2
(verbruiksindicatie 5.000 m3 - 50.000 m3)
CO2-gecompenseerd gas vast tarief per m3 bij overeenkomst met 1 jaar looptijd - MKB

Leveringstarief

Energiebelasting

Opslag
Duurzame Energie

Exclusief btw

btw

Inclusief btw

€ 1,15544

€ 0,36322

€ 0,08650

€ 1,60516

€ 0,33708

€ 1,94224

Vaste leveringskosten per maand bij afname van stroom én gas op één leveringsadres € 4,75 incl. btw per product
Vaste leveringskosten per maand bij afname van uitsluitend gas op één leveringsadres € 6,00 incl. btw

ENERGIEBELASTING EN OPSLAG DUURZAME ENERGIE (ODE)

NETWERKKOSTEN

De overheid heeft twee soorten energiebelasting: de energiebelas-

De tarieven van Energie VanOns hebben betrekking op de levering

ting en de opslag duurzame energie (ODE). De energiebelasting is een

van stroom en gas. Daarnaast betaal je ook netwerkkosten aan je net-

heffing op stroom en gas. Door belasting te heffen over het energie-

beheerder voor het gebruik en onderhoud van het energienet. Ener-

verbruik hoopt de overheid dat je bewuster en zuiniger met energie

gie VanOns int deze kosten en draagt deze vervolgens af aan de net-

omgaat. De opslag duurzame energie (ODE) is een milieubelasting die

beheerder.

de overheid per 1 januari 2013 heft. De belasting is ingevoerd om de
investering in duurzame energie te stimuleren op basis van de Wet

De netwerkkosten bedragen per jaar voor een huishouden met een

Opslag Duurzame Energie. Energie VanOns brengt beide soorten

gemiddeld energieverbruik voor stroom ongeveer € 256,81 per jaar

energiebelasting bij je in rekening en draagt die vervolgens weer af

(inclusief 21% btw) en voor gas ongeveer € 187,52 per jaar (inclusief

aan de overheid.

21% btw). Deze bedragen zijn gebaseerd op de tarieven van de netbeheerder Enexis voor de regio Groningen op basis van een verbruik

van 3.500 kWh stroom en 1.500 m3 gas. De netwerkkosten op je jaar-

INCASSOPROCEDURE EN KOSTEN

of eindafrekening kunnen hiervan afwijken, afhankelijk van je netbe-

Energie VanOns gelooft in het coöperatieve model en gaat ervan uit

heerder, het type aansluiting en van het energieverbruik.

dat haar klanten een goede betaalmoraal hebben. Wanneer een klant
onverhoopt problemen heeft met betalen dan rekenen wij, na een

VOORSCHOT

deugdelijke ingebrekestelling, vertragingsschade en incassokosten.

Bij aanvang van de levering stelt Energie VanOns op basis van je his-

De vertragingsschade is gebaseerd op de wettelijke (handels)rente

torische verbruik je maandelijkse voorschotbedrag vast. Betaling van

(art. 6:119 BW voor particulieren en art. 6:119a BW voor zakelijke af-

de voorschotbedragen is mogelijk via automatische incasso of per

nemers). Ten aanzien van de incassokosten: indien betaling binnen

overschrijving. Kies je voor automatische incasso dan incasseert Ener-

de gestelde termijn na factuurdatum niet heeft plaatsgevonden, dan

gie VanOns rond de 7e van elke maand je voorschotbedrag. Hieraan

zal Energie VanOns incassokosten in rekening brengen.

zijn geen verdere kosten verbonden. Voor betaling middels handmatige overschrijving brengen wij € 2,- (inclusief btw) administratiekos-

Bij een incassotraject hanteert Energie VanOns ter verkrijging van vol-

ten per factuur in rekening. Eenmaal per jaar wordt er een jaarafre-

doening buiten rechte een vergoeding die tenminste € 40,- bedraagt.

kening gemaakt op basis van je daadwerkelijke verbruik.

De hoogte van de vergoeding hangt af van de hoogte van de hoofdsom van de vordering, dit werkt middels onderstaande staffel:

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
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Website:
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klantenservice@energievanons.org
https://energie.vanons.org
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