Garantieprijs Elektriciteit
lente 08 tot 1-7-2011
voor particuliere klanten

Wat betaalt u aan leveringskosten?
U betaalt aan Eneco voor de levering van energie. Deze leveringskosten hebben onder andere betrekking op de in- en verkoop van
energie. Heeft u een contract voor Garantieprijs elektriciteit lente
08 tot 1-7-2011 afgesloten, dan blijft u vanaf de datum van uw
overstap tot 1-7-2011 voor de levering per kWh hetzelfde betalen.
De leveringskosten beslaan maar een deel van de totale energiekosten die Eneco Retail B.V. in rekening brengt. Eneco brengt u
ook Energiebelasting in rekening die we in zijn geheel afdragen
aan de overheid. Daarnaast heft Eneco in opdracht van de
overheid BTW. De transportkosten betaalt u aan uw lokale
netbeheerder.

Vastrecht
Per maand € 1,40 (€ 1,67 incl BTW)
Enkeltariefmeter

Tarief per kWh

Leveringstarief

Energiebelasting 1)

BTW

€

€

€

0,08176

0,07270

Totaal
0,0293

€

0,1838

Dubbeltariefmeter (daluren 23:00 - 07:00) 2)

Normaaltarief per kWh
Laagtarief per kWh

Leveringstarief

Energiebelasting 1)

BTW

€
€

€
€

€
€

0,09580
0,06067

0,07270
0,07270

Totaal
0,0320
0,0253

€
€

0,2005
0,1587

Dubbeltariefmeter (daluren 21:00 - 07:00) 2)

Normaaltarief per kWh
Laagtarief per kWh

Leveringstarief

Energiebelasting 1)

BTW

€
€

€
€

€
€

0,10168
0,06067

0,07270
0,07270

Totaal
0,0331
0,0253

€
€

0,2075
0,1587

Alle bovenstaande tarieven gelden uitsluitend voor aansluitingen t/m 3x80 ampère.
1) Dit tarief geldt voor een verbruik van 1 - 10.000 kWh.
Voor een verbruik van 10.001- 50.000 kWh geldt een Energiebelastingtarief van € 0,0375 per kWh (excl. BTW).
Voor een verbruik 50.001- 10.000.000 kWh geldt een Energiebelastingtarief van € 0,0104 per kWh (excl. BTW).
Per elektriciteitsaansluiting geldt per kalenderjaar een teruggave van Energiebelasting van € 199,- excl. BTW (€ 236,81 incl. BTW).
2) De tarieven voor een dubbeltariefmeter gelden alleen als er sprake is van twee aangesloten telwerken. Standaard daluren (periode waarin
laagtarief wordt berekend) gelden doordeweeks van 23:00-7:00 uur (of van 21:00-7:00 uur), in de weekenden en op de volgende feestdagen:
1 januari, 2e paasdag, koninginnedag, hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag.
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Levering, transport en belasting

46 %
33 %

De prijs van energie bestaat uit drie onderdelen: levering,
transport en belasting (Energiebelasting en BTW). De
belasting is bijna de helft van uw elektriciteitsrekening.
Deze wordt afgedragen aan de overheid. Een ander
onderdeel van de prijs van elektriciteit wordt gevormd
door de transport- en meterkosten. De transportkosten
betaalt u aan uw netbeheerder voor het gebruik en
onderhoud van het elektriciteitsnet. De kosten voor
meterhuur betaalt u aan het meetbedrijf.

Energiebelasting en BTW 46%
(overheid)
transport en meterhuur 21%
(netbeheerder)
levering 33%
(Eneco Retail)

21 %
Bij een gemiddeld verbruik van 3350 kWh dubbeltarief.
Bovenstaande percentages zijn exclusief teruggave energiebelasting.
Informatie/prijzen onder voorbehoud van drukfouten.
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