Tarieven elektriciteit & gas
5 jaar vaste tarieven.
Onderstaande tarieven gelden voor klanten die zich aanmelden voor een nieuw energiecontract met een vaste
looptijd van 5 jaar in de periode van 12 juni tot en met 31 juli (beoogde start levering vanaf juli 2014), zolang de
voorraad strekt. De leveringstarieven staan vanaf de start van de levering voor 5 jaar vast.

Tarieven per kWh

Elektriciteit - 5 jaar vast
Enkeltariefmeter
Enkeltarief per kWh

Leveringstarief
excl. btw

Leveringstarief
incl. btw

Totaaltarief
incl. belastingen

€

0,05200

€

0,06292

€

0,20909

Piektarief per kWh

€

0,05789

€

0,07005

€

0,21621

Daltarief per kWh

€

0,04715

€

0,05705

€

0,20322

Dagtarief per kWh

€

0,05857

€

0,07087

€

0,21704

Avondtarief per kWh

€

0,04784

€

0,05789

€

0,20405

Dubbeltariefmeter

De netbeheerder bepaalt welk dubbeltarief
wordt gebruikt in uw regio. Piek-/daltarief is van
toepassing in heel Nederland met uitzondering
van Noord-Brabant, Limburg en enkele regio’s
daar-buiten. Het daltarief geldt op werkdagen
van 23:00 tot 07:00 uur, weekenden en nationaal
erkende feestdagen. Dag-/avondtarief is van
toepassing in Noord-Brabant, Limburg en enkele
regio’s daarbuiten. Het avondtarief geldt op
werkdagen van 21:00 tot 07:00 uur, weekenden
en nationaal erkende feestdagen.
Kijk voor een toelichting op de tarieven op de
laatste pagina van dit document.

Tarieven per m3

Gas - 5 jaar vast
Leveringstarief
excl. btw
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Vastrecht per maand: €6,99 (incl. btw).

Leveringstarief
incl. btw

Totaaltarief
incl. belastingen

Gasregio’s
1

6

2

7

Regio 1

€ 0,30310

€ 0,36675

€

0,60149

Regio 2

€ 0,31170

€ 0,37716

€

0,61190

Regio 3

€ 0,30510

€ 0,36917

€

0,60391

3

8

Regio 4

€ 0,30000

€ 0,36300

€

0,59774

4

9

Regio 5

€ 0,30690

€ 0,37135

€

0,60609

Regio 6

€ 0,30790

€ 0,37256

€

0,60730

5

10

Regio 7

€ 0,30780

€ 0,37244

€

0,60718

Vastrecht per maand: €6,99(incl. btw).

Regio 8

€ 0,30070

€ 0,36385

€

0,59859

Regio 9

€ 0,30600

€ 0,37026

€

0,60500

Leveringstarief is inclusief regio-opslag.
Kijk voor een toelichting op de tarieven op
de laatste pagina van dit document.

Regio 10

€ 0,30580

€ 0,37002

€

0,60476
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De Nederlandse Energie Maatschappij b.v. (NLE)
KVK 24368825

Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

Postbus 23064
3001 KB Rotterdam

088-7307307 (lokaal tarief)

www.nle.nl

Toelichting tarieven
De leveringstarieven zijn de tarieven van de Nederlandse
Energie Maatschappij die voor het energiecontract gelden.
Deze leveringstarieven staan gedurende de looptijd van het
energiecontract vast. De getoonde totaaltarieven zijn incl.
btw, energiebelasting en opslag duurzame energie.

Het vastrecht is een maandelijkse vergoeding per product
voor administratiekosten van de Nederlandse Energie
Maatschappij. Dit vastrecht staat gedurende de looptijd van het
energiecontract vast.

op de energiebelasting incl. btw over 2014: voor elektriciteit
€0,14339 per kWh en voor gas €0,22917 per m³. Opslag
duurzame energie is een soort extra energiebelasting die
de overheid invoert om de productie van duurzame energie
te kunnen subsidiëren. De berekening is gebaseerd op de
opslag duurzame energie incl. btw over 2014: voor elektriciteit
€0,00278 per kWh en voor gas €0,00557 per m³. U ontvangt
bij elektriciteit daarnaast ook nog een vergoeding van de
overheid, de zogeheten heffingskorting. Deze heffingskorting
is voor ieder huishouden hetzelfde en voor 2014 vastgesteld
op €385,53 incl. btw. De heffingskorting wordt op uw
jaarafrekening in mindering gebracht. De energiebelasting,
opslag duurzame energie en de heffingskorting worden
jaarlijks door de overheid vastgesteld en kunnen dus ieder
jaar wijzigen.

Energiebelasting wordt door de energieleverancier geïnd
voor de overheid. Deze belastingtarieven zijn bij iedere
energieleverancier hetzelfde. De berekening is gebaseerd

De genoemde tarieven en kostenopbouw gelden uitsluitend
voor een elektriciteitsverbruik tot 10.000 kWh en voor een
gasverbruik tot 5.000 m3.

Voor gas geldt een opslag per regio (regio-opslag) volgens het
regiosysteem van GasTerra. Op de kaart naast de tabel met
gastarieven kunt u opzoeken in welke gasregio uw aansluiting
zich bevindt.

Kosten netbeheer
De tarieven van de Nederlandse Energie Maatschappij hebben
betrekking op de levering van elektriciteit en gas. Daarnaast
betaalt u aan uw netbeheerder ook voor het gebruik en onderhoud van het energienet. Voor deze kosten ontvangt u geen
aparte factuur. Alle kosten staan namelijk op één nota. Dat is
wel zo gemakkelijk voor u.
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. Hiernaast geven wij een indicatie van
de kosten per jaar bij een gemiddeld energieverbruik van een
huishouden.

Netbeheerkosten (incl. btw)

Elektriciteit

Gas

Aansluiting

€

23,67

€

22,52

Vastrecht transport

€

21,77

€

21,77

Capaciteitsvergoeding transport

€

171,00

€

101,62

Meetdiensten

€

28,71

€

24,51

Totaal per jaar

€

245,15

€

170,42

Bovengenoemde inschatting van de netbeheerkosten is gebaseerd op de tarieven van netbeheerder Liander in 2014
en op basis van 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.
Wie uw netbeheerder is, is afhankelijk van het adres waarop
u elektriciteit of gas geleverd krijgt. Als u wilt weten wie het
netbeheer in uw regio verzorgt, kijk dan op bijvoorbeeld
www.eancodeboek.nl.

De Nederlandse Energie Maatschappij behoudt zich het recht voor klanten te weigeren indien deze een gemiddeld elektriciteits- en/of gasverbruik per jaar kennen dat boven de 10.000 kWh en/of 5.000 m³ ligt.
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