TARIEVENBLAD MODELCONTRACT
(BIJLAGE C)
Onderstaande tarieven gelden voor klanten die zich aanmelden voor een nieuwe overeenkomst voor onbepaalde tijd met variabele
tarieven voor stroom en of gas in de periode 1 januari 2021 t/m 31 juni 2021.
De genoemde tarieven en kostenopbouw gelden uitsluitend voor een elektriciteitsverbruik tot 10.000 kWh en voor een gasverbruik
tot 5.000 m3.

ELEKTRICITEIT

Enkeltarief
Normaaltarief
Daltarief

- Kosten per kWh
Leveringstarief

Energiebelasting

ODE*

btw

Totaaltarief

€ 0,06864

€ 0,09428

€ 0,03000

€ 0,04051

€ 0,23343

€ 0,07119
€ 0,06324

€ 0,09428
€ 0,09428

€ 0,03000
€ 0,03000

€ 0,04105
€ 0,03938

€ 0,23652
€ 0,22690

Heffingskorting
Per twaalf maanden ontvangt u van de overheid per elektriciteitsaansluiting met een woon- of verblijfsfunctie een vergoeding,
de zogeheten heffingskorting. De heffingskorting is voor elk huishouden hetzelfde en is voor 2021 vastgesteld op € 558,56
(inclusief 21% btw). De heffingskorting wordt op uw jaarafrekening in mindering gebracht.

GAS

- Kosten per m3

Leveringsprijs

Energiebelasting

ODE*

btw

Totaalprijs

€ 0,21803

€ 0,3486

€ 0,08510

€ 0,13685

€ 0,78854

*Opslag Duurzame Energie (ODE)
De overheidsheffing ‘Opslag Duurzame Energie’ is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren.
Het tarief voor deze opslag geldt per kWh voor alle elektriciteitsproducten en per m³ voor alle gasproducten.

VASTE LEVERINGSKOSTEN
Het vastrecht staat los van uw verbruik en is een vergoeding per product voor administratiekosten van Energyhouse. Dit vastrecht
staat gedurende de looptijd van de overeenkomst vast.
Vastrecht elektriciteit per maand:
Vastrecht gas per maand:

€ 5,00 inclusief btw
€ 5,00 inclusief btw

VERGROENING
Als een klant kiest dat de elektriciteit vergroend wordt door middel van groencertificaten afkomstig van Nederlandse windmolens,
dan geldt er een opslag van € 0,004235 per kWh inclusief btw.

VOORSCHOT
Bij aanvang van de energielevering stelt Energyhouse op basis van het historisch verbruik uw maandelijkse voorschotbedrag vast.
Eenmaal per jaar wordt er een jaarafrekening gemaakt op basis van uw daadwerkelijke verbruik.

NETBEHEERKOSTEN
De tarieven van Energyhouse hebben betrekking op de levering van elektriciteit en gas. Daarnaast betaalt u via Energyhouse aan uw
netbeheerder voor het gebruik en onderhoud van het energienet. Voor deze kosten ontvang u geen aparte factuur van de
netbeheerder. Bij Energyhouse staan alle kosten op één nota.
De netbeheerkosten bestaan uit drie componenten: kosten voor de aansluiting, kosten voor het transport van energie over het
netwerk en kosten voor meetdiensten. Deze kosten zijn afhankelijk van uw netbeheerder, van het type aansluiting en van het
energieverbruik. De netbeheerkosten kunnen jaarlijks door de overheid worden gewijzigd. Hieronder geven wij een indicatie van de
kosten per jaar bij een gemiddeld energieverbruik van een huishouden.
Wie uw netbeheerder is, is afhankelijk van het adres waarop u elektriciteit en/of gas geleverd krijgt. Op de website van Autoriteit
Consument & Markt (www.acm.nl) vindt u een overzicht van de netbeheerders.
Netbeheerkosten (incl. btw)*
Totaal per jaar

Elektriciteit
€ 274,18

Gas
€

204,70

* Deze inschatting is gebaseerd op de tarieven van
netbeheerder Liander in 2021 en op basis van een
3x25A elektriciteitsaansluiting en een 10 m3
gasaansluiting met een verbruik van 3.500 kWh
elektriciteit en 1.850 m3 gas. Als u een andere
regionale netbeheerder heeft of uw verbruik is hoger of
lager, dan kunnen de kosten afwijken.

WAARBORGSOM
Energyhouse kan als zekerheid een waarborgsom verlangen. De waarborgsom bedraagt maximaal het bedrag dat over een periode
van zes maanden als termijnbedrag zal moeten worden betaald.

