
TARIEFKAART RESIDENTIËLE KLANTEN - BRUSSEL

Prijzen geldig:

Duur: 3 jaar

TRANSPORT

fix variabel fix variabel fix variabel jaarlijks maandelijks

(€/jaar) (c€/kWh) (€/jaar) (c€/kWh) (€/jaar) (c€/kWh) (€/jaar) (€/jaar) (c€/kWh)

SIBELGA 4,07 2,662 65,78 1,434 1064,46 0,772 19,46 739,01 0,185

€/jaar
3,19

11,33
27,59
68,10

136,20
340,64
473,64
608,24
879,19

oktober-november-december 2019 inclusief 21% BTW

Het product « GAZ NATUREL variable » wordt aangeboden aan huishoudelijke afnemers met een jaarlijkse meteropname,

aandeelhouders van de coöperatieven CLEAN POWER EUROPE SCE of Energie 2030 scrl (met minstens 4 aandelen).

Uw aardgasfactuur wordt samengesteld uit het volgende:

GRATIS
2,861

Tariefformule (excl. BTW) :0,1 x TTF103 + 0,769 c€/kWh

1.     Aardgastarief en jaarlijkse vaste vergoeding: 

VASTE VERGOEDING

(€/jaar) + AARDGAS

(c€/kWh)

2. Nettarieven en toeslagen:

UW VOORDEEL:

EEN BESPARING VAN 100 EURO / JAAR

De coöperatieve betaalt de vaste vergoeding voor haar aandeelhouders.

De prijs van aardgas wordt driemaandelijks geïndexeerd. TTF103 vertegenwoordigt het maandelijks rekenkundig gemiddelde van de notering "end of 

day" voor het product Dutch TTF Gas Base Load Futures (werkdagen bij ICE Endex) op data.theice.com voor de maand voorafgaand aan het trimester 

van levering.

GAZ NATUREL variable -1 jaar

Onze tariefformule is gegarandeerd voor de duur van 1 jaar. De minimumleveringsduur van 3 jaar wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

gegarandeerd.

>6-10 m³/h >5000 kWh Federale bijdrage 0,06122
>10-16 m³/h 
>16-25 m³/h
>25-40 m³/h

OPENBARE DIENSTVERPLICHTIGEN FEDERAAL                                                    (c€/kWh)
>6-10 m³/h <5000 kWh Energiebijdrage 0,12073

De distributiekosten worden aan de netwerkbeheerders gestort. Deze prijselementen werden van de Regulatoren goedgekeurd en iedere aanpassing 

is volledig doorrekenbaar aan de klant, zelfs retroactief.

De transporttarieven werden door de CREG goedgekeurd en worden an de transportbeheerder overgeschreven.

De taxen en heffingen worden door de CREG gepubliceerd en iedere wijziging wordt doorgerekend zonder meerkosten.

Fluxys
Intercommunale

>40-65 m³/h
>65-100 m³/h

>100-160 m³/h
>160 m³/h

150001–1000000 kWh/jaar0–5000 kWh/jaar

DISTRIBUTIE

T1 T2 T3
Opname meter

5001–150000 kWh/jaar


