Garantieprijs gas
zomer 11 tot 1-10-2012
voor particuliere klanten
Wat betaalt u aan leveringskosten?

U betaalt Eneco voor de levering van gas. Eneco volgt het regiosysteem van
GasTerra. Dit houdt in dat mensen die dichter bij het winningsgebied wonen een
lagere opslag betalen. Gas wordt gewonnen in Groningen. Dus hoe verder u hier
vandaan woont, hoe hoger uw opslag. Heeft u een contract voor Garantieprijs gas
zomer 11 tot 1-10-2012 afgesloten, dan blijft u vanaf de datum van uw overstap tot
1-10-2012 voor de levering per m3 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 wij in zijn geheel afdragen aan de overheid. Daarnaast heft Eneco in opdracht
van de overheid BTW. De transportkosten betaalt u aan uw lokale netbeheerder.
Aan de hand van het gasprofiel en de regio wordt duidelijk welk van onderstaande
tarieven voor u geldt.
Vastrecht
Per maand € 2,27 incl BTW
Gasprofiel 1 1) (Tarief per m 3)
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1)	Gasprofiel 1 geldt voor aansluitingen met een standaardjaarverbruik van minder dan 5000 m3 én een gasmeter G6 of kleiner.
Alle overige aansluitingen met een gasmeter groter dan G6 en kleiner dan G40 zijn ingedeeld in gasprofiel 2a.
2)	Dit tarief geldt voor een verbruik van 1-5.000 m3.
Voor een verbruik van 5.001-170.000 m3 geldt een Energiebelastingtarief van € 0,1419 (excl. BTW).

Levering, transport en belasting

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

38%

50%

Energiebelasting en BTW 38%
(overheid)
transport en meterhuur 12%
(netbeheerder)
levering 50%
(Eneco Retail)

12%
Bij een gemiddeld verbruik van 1600 m3 en gasregio 3.
De bijkomende kosten voor transport en meterhuur gas bedragen voor een gemiddeld gezin € 158,64 per jaar incl. BTW (prijspeil 2011). Dit bedrag is gebaseerd op de tarieven van de netbeheerder Liander; als u een ander
regionale netbeheerder heeft kunnen deze kosten iets afwijken.

Contractvoorwaarden Garantieprijs gas
zomer 11 tot 1-10-2012
voor particuliere klanten
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Kiezen voor de Garantieprijs gas zomer 11 tot 1-10-2012 van
Eneco betekent dat u tot 1 oktober 2012 een gegarandeerd vaste
prijs betaalt voor het standaardtarief per m3 gas voor alle regio’s
en het vastrecht van levering. Met deze prijsgarantie beschermt u
zich tegen mogelijke prijsstijgingen voor de levering van energie.
1. Het aanbod geldt voor kleinverbruikers (dit zijn verbruikers die
een aansluiting op het gasnet hebben met een capaciteit
≤40 m3 per uur);
2. Met de Garantieprijs gas zomer 11 tot 1-10-2012 betaalt u
tot 1-10-12 een gegarandeerde vaste prijs voor het
standaard gastarief voor alle regio’s per m3 en het vastrecht
gaslevering;
3. Eventuele splitsing van het Gasprofiel G2 en/of wijziging van
de regiotarieven door Gas Transport Services kan een prijswijziging tot gevolg hebben. Eneco Retail B.V. is gerechtigd
deze prijswijziging door te voeren in bovengenoemde prijzen.
Indien een klant naar aanleiding hiervan opzegt kan een
opzegvergoeding in rekening gebracht worden;
4. De netbeheerder stelt jaarlijks op de eerste werkdag van
januari het gasprofiel van de verbruiker vast;
5. De verbruiker verplicht zich tot betaling per automatische
incasso;
6. De overeenkomst heeft een looptijd tot 1-10-2012 en wordt,
behoudens opzegging (de opzegtermijn bedraagt 30 dagen),
stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd tegen de dan
geldende tarieven voor gas. De opzegtermijn na stilzwijgende
verlenging bedraagt 9 dagen;
7. Indien de verbruiker de overeenkomst voor het verstrijken van
de oorspronkelijke looptijd (tussentijds) beëindigt, is Eneco
Retail B.V. gerechtigd een boete in rekening te brengen.
De boete bedraagt maximaal € 50,- (incl. BTW) per
overeenkomst en is afhankelijk van de resterende looptijd;
8. De uiterste inschrijfdatum van Garantieprijs gas zomer 11 tot
1-10-2012 is 30 september 2011. Eneco Retail B. V. behoudt
zich het recht voor de sluitingsdatum op ieder moment te
herzien en de mogelijkheid tot aanmelden stop te zetten.
9. De ingangsdatum van de levering is na administratieve
afhandeling door Eneco;
10. Op de leveringsovereenkomst zijn de ‘Algemene Voorwaarden
Eneco Retail 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan
kleinverbruikers’ en de ‘Kwaliteitscriteria Eneco Retail B.V.’
van toepassing. De geldende tarieven en voorwaarden zijn
beschikbaar op de website van Eneco, www.eneco.nl en op
aanvraag kosteloos verkrijgbaar via de Klantenservice telefoonnummer 0900-0201 (€ 0,10 p.m.);
11. De verbruiker betaalt administratiekosten voor de verwerking
van het betalingsverkeer (bij aanvang van de levering betreft
dit een bedrag van € 14,28 per jaar (incl. BTW)). Deze kosten
worden vermeld op de jaarnota. Klanten die met automatische
incasso betalen ontvangen daarnaast een korting (bij aanvang
van de levering betreft dit een bedrag van € 14,28 per jaar
(incl. BTW)). Deze korting wordt vermeld op de jaarnota;

12. De verbruiker betaalt de volgende kosten, wanneer hij zijn
betalingsverplichting niet nakomt: Herinneringsnota (bij
aanvang van de levering betreft dit een bedrag van maximaal
€ 10,-), sommatie van niet betaalde facturen (bij aanvang van
de levering betreft dit een bedrag van maximaal € 15,-) en
incassobezoek (bij aanvang van de levering betreft dit een
bedrag van maximaal € 50,-). Een eerste herinneringsnota per
kalenderjaar is altijd kosteloos, bij volgende herinneringsnota’s
brengen wij de kosten in rekening. Als een vordering wordt
overgedragen aan een derde partij, kan deze partij extra
kosten in rekening brengen. Tarieven en boetes voor
wanbetaling zijn vrijgesteld van omzetbelasting;
13. Indien de verbruiker bij nader inzien wil afzien van de
overeenkomst dan kan hij, binnen acht werkdagen na ontvangst
van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst een verzoek
om annulering doen op telefoonnummer 010 – 8906981, of
schriftelijk naar Eneco Retail, Postbus 1650, 3000 BR Rotterdam.

