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Vast tarief
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Huishoudelijk en kleinzakelijk per 24 februari 2014

  Tarievenoverzicht inclusief BTW

Elektriciteit per kWh
Excl. Energie-
belastingen

Incl. Energie- 
belastingen

Excl. Energie-
belastingen

Incl. Energie- 
belastingen

Leveringskosten < 3*35 Ampère Leveringskosten ≥ 3*35 t/m 3*80 Ampère

Enkeltarief € 0,0741 € 0,2203 Enkeltarief € 0,0762 € 0,2224

Dubbeltarief Dubbeltarief

Hoog/plateau (07:00-23:00) € 0,0841 € 0,2303 Hoog/plateau (07:00-23:00) € 0,0844 € 0,2306

Laag/dal (23:00-07:00) € 0,0612 € 0,2074 Laag/dal (23:00-07:00) € 0,0596 € 0,2058

Hoog/plateau (07:00-21:00) € 0,0863 € 0,2325

Laag/dal (21:00-07:00) € 0,0631 € 0,2093

Gas per m3

Excl. Energie-
belastingen

Incl. Energie- 
belastingen

Excl. Energie-
belastingen

Incl. Energie- 
belastingen

Leveringskosten G1 Leveringskosten G2

Regio 1 € 0,4204 € 0,6552 Regio 1 € 0,4165 € 0,6513

Regio 2 € 0,4296 € 0,6644 Regio 2 € 0,4257 € 0,6605

Regio 3 € 0,4234 € 0,6582 Regio 3 € 0,4193 € 0,6541

Regio 4 € 0,4165 € 0,6513 Regio 4 € 0,4124 € 0,6472

Regio 5 € 0,4254 € 0,6602 Regio 5 € 0,4214 € 0,6562

Regio 6 € 0,4261 € 0,6609 Regio 6 € 0,4222 € 0,6570

Regio 7 € 0,4266 € 0,6614 Regio 7 € 0,4225 € 0,6573

Regio 8 € 0,4167 € 0,6515 Regio 8 € 0,4127 € 0,6475

Regio 9 € 0,4244 € 0,6592 Regio 9 € 0,4203 € 0,6551

Regio 10 € 0,4223 € 0,6571 Regio 10 € 0,4182 € 0,6530

 Vastrecht per product per maand  3,99

Toelichting tarieven
Deze tarieven zijn geldig bij contracten met een vast tarief voor 2 jaar. Deze tarieven gelden voor de gehele 

contractduur. Alle tarieven zijn in euro’s en inclusief BTW. De gastarieven zijn inclusief regiotoeslag. In de 

tabel ‘Overzicht gasregio’s’ is per provincie en netbeheerder de gasregio aangegeven. Voor deze tarieven 

zijn de ‘Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan klein  ver bruikers’ van toepassing. 

Deze leveringstarieven zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving. Aan dit  

tarievenblad kunnen geen rechten worden ontleend.

  Overzicht gasregio's
Provincie Netbeheerder Gasregio

Zuid-Holland Liander 1

Zuid-Holland Stedin 3

Zuid-Holland Westland Infra 10

Flevoland Liander 1

Flevoland Enexis 4

Gelderland Liander 1

Gelderland Stedin 3

Zeeland Alle netbeheerders 2

Drenthe Enexis 4

Drenthe Rendo Netbeheer 8

Provincie Netbeheerder Gasregio

Utrecht Alle netbeheerders 3

Overijssel Enexis 4

Overijssel Cogas 8

Friesland Alle netbeheerders 4

Groningen Alle netbeheerders 4

Limburg Enexis 5/7

Limburg Stedin 9

Noord-Brabant Enexis 5/6

Noord-Brabant Endinet 9

Noord-Holland Alle netbeheerders 1

    

Calorische waarde
De gastarieven per m³ op dit tarievenblad zijn gebaseerd op de levering van gas met een standaard  

verbrandingswaarde van 35,17 megajoule per m³. Indien het geleverde gas een verbrandingswaarde  

heeft die hiervan afwijkt, vindt bij de jaarafrekening een correctie op het gemeten verbruik plaats.
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Opzegvergoeding
Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst met E.ON, kan E.ON u een opzegvergoeding in rekening brengen. 

De hoogte van deze opzegvergoeding is afhankelijk van de resterende looptijd van de overeenkomst en even-

tueel ontvangen welkomstpremies en/of cadeaus en is vastgesteld op basis van regelgeving vanuit de overheid.

Wettelijke regelgeving boetevergoeding
Indien de leverancier en de contractant een leveringsovereenkomst voor een bepaalde tijd zijn overeengekomen, 

én de contractant de overeenkomst voor het verstrijken van de overeengekomen tijd beëindigt, is de contractant 

de voor voortijdige beëindiging overeengekomen vergoeding aan de leverancier verschuldigd. De leverancier mag 

in dat geval aan de contractant een opzegvergoeding in rekening brengen van  50,- per product, per niet volledig 

verstreken jaar dat de looptijd resteert, met een maximum van  125,-. Bij een resterende looptijd van minder 

dan 1,5 jaar geldt een maximale vergoeding van  50,- per product, tussen de 1,5 en 2 jaar is dit  75,- en bij een 

resterende looptijd tussen de 2 en 2,5 jaar, geldt een maximale vergoeding van  100,- per product. Tevens mag de 

leverancier een vergoeding van maximaal  50,- per product vragen voor een eventueel verstrekt cadeau. 
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Indicatie van de onderverdeling van uw energietarief in procenten
Naast de leveringstarieven van E.ON en de Energiebelastingen en BTW van de overheid, bent u ook netwerk-

kosten verschuldigd. De netwerkkosten zijn voor een gemiddeld verbruik voor gas en elektriciteit en een 

gemiddelde capaciteit in Nederland ongeveer  415,55 per jaar. Hierbij wordt uitgegaan van de kosten van 

de grootste netbeheerder. Afhankelijk van uw verbruik, daadwerkelijke capaciteit en uw netbeheerder zult 

u hiervan afwijken. De netwerkkosten kunnen door de netbeheerder aangepast worden. Bij een gemiddeld 
jaarverbruik van 3.346 kWh en 1.736 m3  is uw totale energietarief als volgt onderverdeeld:

Elektriciteit     Gas     

Levering  38%   Levering  47%

Netwerk  31%   Netwerk  10%

Overheid  31%   Overheid  43%

Totaal  100%   Totaal  100%

Administratiekosten betalingsverkeer/Betalingsverplichting
U kunt als betaalwijze kiezen voor acceptgiro of automatische incasso. De administratiekosten betalingsverkeer 

bedragen  1,21 per maand. Indien u gebruikmaakt van automatische incasso, ontvangt u  1,21 korting per 

maand op uw jaarafrekening. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting worden kosten in rekening 

gebracht. Voor een aanmaning bedragen deze kosten  15,-. Daarna hanteren wij de wetgeving omtrent 

incassokosten volgens onderstaande tabel:

Overzicht incassokosten
Hoofdsom Incassokosten: % van het  bedrag  

van de hoofdsom
Hoofdsom Incassokosten: % van het  bedrag  

van de hoofdsom

0  —  € 2.500,- 15 %  (minimum 40,-) € 5.000,-  —  € 10.000,- 5 %

€ 2.500,-  —  € 5.000,-  10 %  > € 10.000,- 1 %  (maximum 6.775,-)

Energiebelastingen
E.ON is verplicht namens de overheid Energiebelasting te innen. Dat zijn de REB (Regulerende Energie Belasting) 

en de ODE (Opslag Duurzame Energie). U krijgt van de overheid  385,53 heffingskorting per elektriciteitsaanslui-

ting die wordt verrekend via uw elektriciteitsnota. Voor een elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie is de 

heffingskorting  144,74 per aansluiting. Zowel voor elektriciteit als gas wordt op basis van het werkelijke verbruik 

het juiste Energiebelastingtarief in rekening gebracht.

  

Energiebelastingen 
Verbruik elektriciteit    REB per kWh  ODE per kWh   Verbruik gas      REB per m3  ODE per m3

0 — 10.000 kWh      € 0,1434    € 0,002783     0 — 170.000 m3     € 0,2292    € 0,005566 

10.000 — 50.000 kWh    € 0,0522    € 0,003267     170.000 — 1 mln. m3   € 0,0540    € 0,002057  

50.000 — 10 mln. kWh   € 0,0139    € 0,000847                    


