
Luminus Comfy Green 
Elektriciteit
(oktober 2019) 
Bijzondere voorwaarden: (EC0C2.0)

Verbruikers: residentieel
Energie type: elektriciteit
Duur van het contract:  onbepaald 

Geldig voor Consumenten met een jaarlijks elektriciteitsverbruik < 50 MWh en aansluitingen met jaarlijkse meteropname. Anders behoudt Luminus zich het recht voor om uw prijs 
aan te passen. 

UW VOORDELEN:

Duurzaam

100% Belgisch groene elektriciteit.

Comfort

Een contract van onbepaalde duur.

Zekerheid

Een vaste prijs gedurende minstens 
1 jaar.

GRATIS DIENSTEN:

Luminus EXTRAS!

Al uw voordelen op uw favoriete 
merken.

My Luminus

Uw persoonlijke klantenzone met 
online diensten.

FactuurManager

Flexibiliteit in betaling en 
budgetcontrole.

UW PROMOS:

5 % korting 

Op uw jaarlijks verbruik 
toegekend na 12 maanden 

bij betaling via domiciliëring.
(*)

10 % korting 

Op uw jaarlijks verbruik 
toegekend na 24 maanden 

bij betaling via domiciliëring.
(**)

Welkomstpromo

500 kWh cashback na 12 maanden.
(***)

Meer info op luminus.be

TARIEVEN:

Samenstelling van de energieprijs

1 Luminus geleverde energie

2 Transportkosten van energie

3 Taksen en heffingen

4 21% BTW

OORSPRONG VAN UW ENERGIE:

Laatst goedgekeurde 
oorsprong van:

Hernieuwbare energie Kernenergie Aardgas (en andere 
fossiele brandstoffen)

Kwalitatieve 
warmtekracht-

installaties

VL

Uw afgenomen product 100,00% - - -

Luminus geleverde 
energie 38,40% 41,10% 20,50% -

WAL

Uw afgenomen product 100,00% - - -

Luminus geleverde 
energie 37,20% 41,90% 20,90% -

Voor informatie over de gevolgen voor het milieu wat betreft CO2-emissies en radioactief afval van elektriciteitsproductie met verschillende 
energiebronnen: www.klimaat.be en www.niras.be. Voor informatie over de oorsprong van uw energie, surf naar www.luminus.be

1 Luminus geleverde energieprijzen (incl. BTW)1:

Enkelvoudige 
meter

Tweevoudige 
meter

Exclusief 
nacht meter

Dag Nacht

Energie (c€/kWh) 7,72 8,89 6,10 6,10

Vaste vergoeding (€/jaar)2 72,60 72,60 -

Kosten groene 
stroom (c€/kWh)3

Kosten WKK (c€/kWh)3

VL

2,53

0,38

WAL

3,22

-

1 Energieprijzen geldig gedurende minstens 12 maanden na het begin van de levering. Voor meer info: zie infra bij ‘Informatie over uw 
tarief’. 
2 Voor meer info: zie infra bij ‘Informatie over uw tarief’. 
3 De kosten groene stroom en de kosten WKK worden aangepast in functie van de wettelijke wijzigingen. De vermelde bedragen in deze 
voorwaarden zijn geldig voor het huidige kwartaal. Meer informatie vindt u terug op www.luminus.be.  

(*) 12 maanden na startdatum een korting van 5% op de energiekost van uw jaarlijks verbruik, niet geldig voor een exclusief nachtmeter, van toepassing op het tarief Luminus Comfy Green 
Elektriciteit gedurende 12 maanden. Deze korting zal toegekend worden op uw afrekening. Deze korting is enkel geldig indien u domiciliëring  als betaalwijze heeft bij het opmaken van uw 
afrekening. Bij verhuis blijft deze korting enkel geldig indien u uw huidig contract meeneemt.

(**) 24 maanden na startdatum een jaarlijks terugkerende korting van 10% op de energiekost van uw jaarlijks verbruik,niet geldig voor een exclusief nachtmeter, van toepassing op het tarief 
Luminus Comfy Green Elektriciteit. Deze korting zal toegekend worden op uw afrekening. Deze korting is enkel geldig indien u domiciliëring  als betaalwijze heeft bij het opmaken van uw 
afrekening. Bij verhuis blijft deze korting enkel geldig indien u uw huidig contract meeneemt.

(***) Als nieuwe klant krijgt u 500 kWh gratis (op de energiekost) voor het afsluiten van een Luminus Comfy Green Elektriciteit contract in oktober 2019. Deze korting wordt toegekend 12 maanden 
na startdatum bij een tijdige betaling. Dit bedrag wordt berekend adhv het energietarief van toepassing op enkelvoudige meters zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden die bij u van 
toepassing zijn. Bij verhuis blijft deze korting enkel geldig indien u uw huidig contract meeneemt.

Luminus is een merk en handelsnaam van Luminus NV, Markiesstraat 1, 1000 Brussel, BTW-BE0471811661, RPR Brussel. IBAN BE 76 3350 5545 9895 BIC BBRUBEBB



2 Transportkosten:
Distributiekosten (c€/kWh)

Netbeheerder

Dagteller
Dag- en nachtteller

Dag Nacht
Exclusief nacht Transportkosten

(c€/kWh)

Meet- en 
telactiviteit / 

Vaste term DNB
(€/jaar)

Federale bijdrage
(c€/kWh)(*)

Netvergoeding 
lokale producent
(€/kW/jaar)(**)

VL

GASELWEST 17,35 17,35 11,65 3,93 2,28 4,67 0,1651 109,24
IMEA 12,53 12,53 9,40 3,19 2,21 4,67 0,1412 86,29
IMEWO 13,78 13,78 9,23 3,21 2,29 4,67 0,1883 90,15
INFRAX WEST 13,55 13,55 10,90 4,67 2,23 5,24 0,1547 92,83
INTER-ENERGA 12,07 12,07 9,96 4,28 2,17 5,24 0,2432 85,49
INTERGEM 11,74 11,74 7,79 2,75 2,19 4,67 0,2047 77,21
IVEG 13,89 13,89 10,87 4,97 2,50 5,24 0,0477 98,63
IVEKA 13,85 13,85 9,91 3,41 1,93 4,67 0,0176 89,79
IVERLEK 14,27 14,27 9,86 3,35 2,14 4,67 0,1800 91,42
PBE 13,80 13,80 10,56 5,47 2,25 5,24 0,2832 92,34
SIBELGAS-N 15,53 15,53 11,27 4,10 2,41 4,67 0,3309 102,49

WAL

AIEG 8,36 8,83 6,66 5,74 4,16 26,39 0,3386 -
AIESH 12,86 13,24 8,47 7,22 4,16 17,86 0,3386 -
GASELWEST 10,30 10,95 6,23 5,01 4,16 16,09 0,3386 -
ORES (Brabant Wallon) 10,26 10,93 6,00 4,79 4,16 16,09 0,3386 -
ORES (EST) 13,77 14,70 8,35 6,70 4,16 16,09 0,3386 -
ORES (Hainaut Electricité) 11,64 12,29 7,60 6,39 4,16 16,09 0,3386 -
ORES (Luxembourg) 12,16 12,96 7,24 5,77 4,16 16,09 0,3386 -
ORES (Mouscron) 10,30 10,95 6,23 5,01 4,16 16,09 0,3386 -
ORES (Namur) 11,88 12,62 7,18 5,83 4,16 16,09 0,3386 -
ORES (Verviers) 13,93 15,61 8,87 7,36 4,16 16,09 0,3386 -
PBE 11,07 11,07 8,00 5,80 3,30 6,35 0,3485 -
TECTEO RESA 9,87 11,12 5,65 4,79 4,16 26,69 0,3386 -
WAVRE 12,04 12,93 10,10 10,10 4,16 21,09 0,3386 -

 (*) BTW niet van toepassing. 
 (**) Max. 10 kW. 

3 Taksen en heffingen: VL WAL

Bijdrage Energiefonds  (*) (€/maand)

Laagspanning niet-residentieel

Laagspanning residentieel

Bijdrage op de energie (c€/KWh)

Aansluitingsvergoeding (*)(**) (c€/KWh)

8,0600

0,4300

0,2331

-

-

-

0,2331

0,0750

 (*) BTW niet van toepassing.  (**) Niet van toepassing op de eerste 100 kWh. Deze bijdrage is verhoogd met een 

forfaitair bedrag van €  0,075. 

INFORMATIE OVER UW TARIEF:
Vermelde bedragen zijn afgerond. Luminus verbindt zich ertoe de in deze Bijzondere Voorwaarden 
vermelde door Luminus geleverde energieprijzen niet te verhogen tijdens de eerste 12 maanden van 
de levering. Na afloop van deze periode kan Luminus de energieprijzen aanpassen overeenkomstig 
artikel 6.1 van de Algemene Voorwaarden, onverminderd de rechten van de klant overeenkomstig 
artikelen 11.2 van de Algemene Voorwaarden. De vaste vergoeding en energiekost zijn niet 
geïndexeerd. De vaste vergoeding is een jaarlijkse forfaitaire vergoeding per elektriciteitsaansluiting 
die alle vaste operationele kosten van Luminus dekt. Tijdens het eerste jaar dat men klant is 
bij Luminus voor de levering van elektriciteit is deze vaste vergoeding integraal verschuldigd per 
elektriciteitsaansluiting, ongeacht of de contractuele relatie met Luminus al dan niet vroegtijdig een 
einde neemt. Vanaf het tweede jaar wordt de vaste vergoeding enkel aangerekend in verhouding 

tot de werkelijke verdere duur van onafgebroken contractuele relatie met Luminus voor elektriciteit. 
De vaste vergoeding wordt aangerekend op elke afrekenings- of slotfactuur. De hierboven vermelde 
kosten voor het gebruik van de netten zijn de kosten die zijn goedgekeurd door de regionale 
regulatoren (VREG, CWaPE en BRUGEL) en de waarden van de taksen, heffingen, bijdragen en 
toeslagen zijn de meest recente gekende waarden op het moment van creatie van deze bijzondere 
voorwaarden. Eventuele wijzigingen van deze elementen worden volledig aangerekend tegen de 
kostprijs.
Luminus garandeert u elektriciteit uitsluitend afkomstig van Belgische hernieuwbare energiebronnen 
voor de volledige duur van uw contract.

DUUR VAN UW CONTRACT:
Luminus Comfy Green Elektriciteit is een contract voor onbepaalde duur voor leverpunten in het 
Vlaams of Waals Gewest.
Indien u een nieuwe klant van ons bent, dan begint de duurtijd van dit contract op de startdatum van 
levering. Indien u reeds  elektriciteitklant van ons bent voor het Leverpunt en in overeenstemming 
met artikel 11.4 van de Algemene Voorwaarden wenst over te gaan op het contract  Luminus 
Comfy Green Elektriciteit, dan start het nieuwe contract 21 kalenderdagen na tekendatum, tenzij 
in samenspraak met ons een andere datum wordt afgesproken.
Artikel 4.3 van de Algemene Voorwaarden blijft ongewijzigd bestaan.

Indien u nog geen klant van Luminus bent, moet uw contract bij Luminus ten laatste 4 maanden 
na ondertekening starten. Indien dit laatste niet het geval is, heeft Luminus het recht uw 
contractaanvraag te weigeren of u een nieuw contractvoorstel te doen.

BETALING EN VERZENDWIJZE FACTUUR:
U kiest uw betaalwijze (domiciliëring of overschrijving) en factuurfrequentie (maandelijks, 
tweemaandelijks of driemaandelijks). 

Indien u nog geen domiciliëring hebt en voor deze betaalwijze kiest, krijgt u bij een tijdige betaling 
een eenmalige korting van € 20 (incl. BTW) en ontvangt u enkel uw jaarafrekening en geen 
voorschotfacturen.

Al uw facturen zullen wel online beschikbaar zijn via de klantenzone op www.luminus.be.

Indien u toch alle facturen per post wenst te ontvangen is deze korting niet van toepassing. Indien 
u uw domiciliëring activeert tijdens het eerste leveringsjaar, zal deze korting 1 jaar na startdatum 
toegekend worden. Indien u uw domiciliëring activeert na het eerste leveringsjaar, zal deze korting 
op uw volgende afrekening toegekend worden.

De kortingen voor domiciliëring en digitale factuur zijn niet verenigbaar. Indien u elektriciteit en 
gas van ons afneemt, is deze korting slechts één keer van toepassing.

U kiest de verzendwijze van uw facturen: per post of digitaal (via e-mail of via de dienst Zoomit in 
uw programma voor internetbankieren).

Luminus is een merk en handelsnaam van Luminus NV, Markiesstraat 1, 1000 Brussel, BTW-BE0471811661, RPR Brussel. IBAN BE 76 3350 5545 9895 BIC BBRUBEBB


