Leveringstarieven
Eneco EcoStroom® MKB
Modelcontract
voor zakelijke klanten - per 1 juli 2019
Wat is EcoStroom®?

Netbeheerkosten

EcoStroom® is milieuvriendelijke elektriciteit die wordt opgewekt
door de duurzame bronnen wind (uit binnen- en buitenland) en zon.
Voor het opwekken van EcoStroom worden geen fossiele
brandstoffen gebruikt zoals aardgas en steenkool. EcoStroom is
schoner dan gewone elektriciteit en onuitputtelijk.

Tevens bent u netbeheerkosten verschuldigd. Wij brengen deze
kosten bij u in rekening en betalen dit bedrag aan uw netbeheerder.
De netbeheerkosten kunnen jaarlijks wijzigen. Op eneco.nl/
netbeheerder kunt u terugvinden welke netbeheerder in uw regio
actief is. De bijkomende netbeheerkosten voor elektriciteit bedragen
voor een gemiddelde MKB-er € 208,60 per jaar (excl. btw, prijspeil
2019). Dit bedrag is gebaseerd op de tarieven van de netbeheerder
Liander. Als u een andere regionale netbeheerder heeft, kunnen deze
kosten iets afwijken.

Wat betaalt u aan leveringskosten?
De leveringskosten beslaan maar een deel van de totale energie
kosten die Eneco MKB (onderdeel van Eneco Consumenten B.V.)
in rekening brengt. Eneco brengt u ook Energiebelasting, Opslag
duurzame energie en btw in rekening, die wij in zijn geheel afdragen
aan de overheid. Deze overheidsheffingen kunnen jaarlijks wijzigen.

Leveringstarieven Eneco EcoStroom® MKB
Modelcontract

Leveringstarief

Energiebelasting1)

Opslag duurzame
energie1)

Totaal

€  0,07005

€  0,09863

€  0,01890

€  0,18758

Normaaltarief kWh

€  0,07605

€  0,09863

€  0,01890

€  0,19358

Daltarief kWh

€  0,06302

€  0,09863

€  0,01890

€  0,18055

Normaaltarief kWh

€  0,07605

€  0,09863

€  0,01890

€  0,19358

Daltarief kWh

€  0,06302

€  0,09863

€  0,01890

€  0,18055

Vaste leveringskosten per maand € 5,990
Als u een enkele meter hebt
Enkeltarief kWh
Als u een dubbele meter heeft (daltarief 23:00-07:00 uur

2)

Als u een dubbele meter heeft (daltarief 21:00-07:00 uur 2)

Alle bovenstaande tarieven gelden uitsluitend voor aansluitingen
t/m 3x80 ampère en zijn exclusief btw.
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 € 0,05337 per kWh (excl. BTW);
• Opslag duurzame energie van € 0,02780 per kWh (excl. BTW).
Voor een verbruik 50.001- 10.000.000 kWh geldt een:
• Energiebelastingtarief van € 0,01421 per kWh (excl. BTW);
• Opslag duurzame energie van € 0,00740 per kWh (excl. BTW).
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	Per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie geldt per kalender
jaar een teruggave van Energiebelasting van € 257,54 (excl. BTW,
prijspeil 2019).

2)	De tarieven voor een dubbeltariefmeter gelden alleen als er sprake is van
twee aangesloten telwerken. Standaard daluren (periode waarin laag
tarief wordt berekend) gelden doordeweeks van 23:00 tot 07:00 uur
dan wel van 21:00 tot 07:00 uur (dit is afhankelijk van de regionale
netbeheerder), in de weekenden en op de volgende feestdagen:
1 januari, 2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag,
1e en 2e kerstdag.

