Leveringstarieven gas
voor particuliere klanten
per 1 januari 2012

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.
Aan de hand van het gasprofiel en de regio kunt u zien welk van
onderstaande tarieven voor u geldt. Onze tarieven worden aangepast
aan de ontwikkelingen op de inkoopmarkt. Hierdoor betaalt u bij Eneco
altijd een marktconforme prijs.
Vastrecht (vaste kosten)
per maand e 1,905 (e 2,27 incl. BTW)

bij profiel G2 e 1,905 (e 2,27 incl. BTW)

Tarief per m 3 (Gasprofiel 1) 1)

Tarief per m 3 (Gasprofiel 2) 2)
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0,6211
0,6323
0,6239
0,6177
0,6268
0,6277
0,6284
0,6186
0,6250
0,6243

Gasprofiel 1: aansluitingen met een standaardjaarverbruik van minder dan 5000 m3 én een gasmeter G6 of kleiner.
Gasprofiel 2: aansluitingen met een standaardjaarverbruik vanaf 5000 m3 en/of een gasmeter groter dan G6 en kleiner dan G40.

Berekend met Energiebelasting per 01-01-12. Bovenvermelde energiebelasting geldt voor 1-5000 m3.
De energiebelasting van 5001-170.000 m3 bedraagt: € 0,1443 excl. BTW.

Gasabonnementen:
Koken

Het abonnement voor kookgas is gebaseerd op gasprofiel 1 en
een jaarverbruik van 65 m3. Om het voor u geldende bedrag te
bepalen, kijkt u in welke regio u woont en vermenigvuldigt u het
tarief met 65.

Koken + warm tapwater

Het abonnement voor kookgas plus warm tapwater is gebaseerd
op gasprofiel 1 en een jaarverbruik van 440 m3. Om het voor u
geldende bedrag te bepalen, kijkt u in welke regio u woont en
vermenigvuldigt u het tarief met 440.
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Levering, netwerk en belasting

38%

De prijs van energie bestaat uit drie onderdelen: levering, netwerk 50%
en belasting (Energiebelasting en BTW). De belasting is ongeveer
twee vijfde van uw gasrekening. Deze wordt overgedragen aan de
overheid. Een ander onderdeel van de prijs van gas wordt gevormd
door de netwerk- en meterkosten. De Netwerkkosten betaalt u
aan uw netbeheerder voor het gebruik en onderhoud van het
gasnet. De kosten voor meterhuur betaalt u aan het meterbedrijf.

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

12%

Bij een gemiddeld verbruik van 1600 m3 en gasregio 3.
De bijkomende netwerkkosten bedragen voor een gemiddeld gezin € 166,11 per jaar incl. BTW (prijspeil 2012). Dit bedrag is gebaseerd op de tarieven van de netbeheerder Liander; als u een ander regionale netbeheerder heeft
kunnen deze kosten iets afwijken.

Contractvoorwaarden Eneco gas
voor particulieren klanten
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1.	Het aanbod geldt voor consumenten (dit zijn kleinverbruikers
die het geleverde gas uitsluitend gebruiken voor huishoude
lijke doeleinden en die een aansluiting op het gasnet hebben
met een capaciteit ≤ 40 m3 per uur);
2. De tarieven kunnen gedurende de looptijd van de overeen
komst worden aangepast aan de ontwikkelingen op de
energiemarkt;
3. Eventuele splitsing van het Gasprofiel G2 en/of wijziging van
de regiotarieven door Gas Transport Services B.V. en/of
wettelijke maatregelen door de overheid niet beperkt tot,
maar in het bijzonder op het gebied van een nieuwe correctie
factor voor volumemeting gas, kunnen een prijswijziging tot
gevolg hebben. Eneco Retail B.V. is gerechtigd deze prijs
wijziging door te voeren in bovengenoemde prijzen.
Indien een klant naar aanleiding hiervan opzegt, kan een
opzegvergoeding in rekening gebracht worden;
4. De lokale netbeheerder stelt jaarlijks op de eerste werkdag
van januari het gasprofiel van de verbruiker vast;
5. De verbruiker heeft de keuze tussen drie betalingsmethoden,
te weten automatische incasso, acceptgirobetaling of online;
6. 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 bijge
voegd bij de overeenkomst en beschikbaar op de website van
Eneco, www.eneco.nl en tevens op aanvraag kosteloos
verkrijgbaar via de Klantenservice,
telefoonnummer 0900-0201 (€ 0,10 p.m.);
7. 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 of online 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;

8. 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 € 20,-) en een
slotsommatie (dit betreft de maximale wettelijk toegestane
buitengerechtelijke kosten). Een eerste herinneringsnota per
kalenderjaar is altijd kosteloos, bij volgende herinneringsnota’s
brengen wij kosten in rekening. Als een vordering ter incasso
wordt overgedragen aan een derde partij, kan deze partij extra
kosten in rekening brengen. Tarieven en boetes voor wanbetaling zijn vrijgesteld van omzetbelasting;
9. De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn
bedraagt 9 dagen;
10. Indien de verbruiker bij nader inzien wil afzien van de
overeenkomst dan dient hij, binnen acht werkdagen na
ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de
overeenkomst, een verzoek om annulering in te dienen.
U kunt hiervoor bellen met 010 8906981, bereikbaar op
werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. Een schriftelijk verzoek
kan naar Eneco Retail, Postbus 1650, 3000 BR Rotterdam
of online via www.eneco.nl/annuleren

