Leveringstarieven Ecostroom
voor particuliere klanten
per 1 januari 2010

Wat is Ecostroom?

Ecostroom® is milieuvriendelijke elektriciteit die wordt opgewekt
uit duurzame bronnen als wind, water en biomassa.
Voor het opwekken van Ecostroom worden geen fossiele
brandstoffen gebruikt zoals aardgas en steenkool.
Ecostroom is schoner dan gewone elektriciteit en onuitputtelijk.

Wat betaalt u aan leveringskosten?

U betaalt Eneco voor de levering van energie. Aan de hand van het
type aansluiting en meter wordt duidelijk welke van
onderstaande tarieven voor u gelden. Onze tarieven worden
aangepast aan de ontwikkelingen op de inkoopmarkt.
Hierdoor betaalt u bij Eneco altijd een marktconforme prijs.
Vastrecht
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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 € 0,0406 per kWh (excl. BTW).
Voor een verbruik 50.001- 10.000.000 kWh geldt een Energiebelastingtarief van € 0,0108 per kWh (excl. BTW).
Per elektriciteitsaansluiting geldt per kalenderjaar een teruggave van Energiebelasting van €318,62 excl. BTW (incl. BTW €379,16) voor
aanluitingen met een verblijfsfunctie en €119,62 (incl. BTW €142,35) voor aansluitingen zonder verblijfsfunctie (groter dan 1*6A).
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, betreft o.a. Weert e.o.), in de weekenden en op de
volgende feestdagen: 1 januari, 2e paasdag, koninginnedag, hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag.

EBE.RTL.FOR.TAR.ECO.PAR.jan2010

Levering, transport en belasting

De prijs van energie bestaat uit drie onderdelen: levering,
27%
transport en belasting (Energiebelasting en BTW). De
energiebelasting is ongeveer 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.

55%

Energiebelasting en BTW 55%
(overheid)
transport en meterhuur 18%
(netbeheerder)
levering 27%
(Eneco Retail)

18 %
Bij een gemiddeld verbruik van 3350 kWh dubbeltarief.
Bovenstaande percentages zijn exclusief teruggave energiebelasting.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

