Luminus Sociaal Gas

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

(augustus-januari 2020)
Bijzondere voorwaarden: (GSTC2.0)

Geldig voor Consumenten met een jaarlijks gasverbruik < 100 MWh en aansluitingen op het lagedrukaardgasnet met jaarlijkse meteropname. Anders behoudt Luminus zich het
recht voor om uw prijs aan te passen.

TARIEVEN:
1 Luminus geleverde energieprijzen (incl. BTW):
Dagprijzen

Energie (c€/kWh)

2,87

2 Taksen en heffingen:

BHG

VL

WAL

Werking CREG

0,0029

0,0029

0,0029

Sociaal fonds (OCMW)

0,0137

0,0137

0,0137

-

-

-

0,0445

0,0445

0,0445

-

-

0,0075

0,0611

0,0611

0,0686

Federale bijdrage (*) ( c€/kWh)

Premies verwarming
Toeslag beschermde klanten
Aansluitingsvergoedingt (*)(**) (c€/KWh)
Totaal

(*) BTW niet van toepassing. (**) Niet van toepassing op de eerste 100 kWh. Deze bijdrage is verhoogd met een forfaitair bedrag van € 0,0075.

INFORMATIE OVER UW TARIEF:
Dit tarief is niet geïndexeerd, berekend op basis van de formule voorzien in het ministerieel besluit Taksen, heffingen, bijdragen en toeslagen zijn vermeld zoals gekend op 1 oktober 2019. Eventuele
van 27 augustus 2007 en is geldig in augustus-januari 2020. De vermelde bedragen zijn afgerond. wijzigingen van taksen, heffingen, bijdragen en toeslagen worden één op één aan u doorgerekend.

DUUR VAN UW CONTRACT:

BETALING EN VERZENDWIJZE FACTUUR:

Uw contract is voor een onbepaalde duur geldig. Indien u een nieuwe klant van ons bent, dan
begint de duurtijd van dit contract op de startdatum van levering. Indien u reeds gasklant van ons
bent voor het Leverpunt en wenst over te gaan op het sociaal tarief, dan begint het nieuwe contract
vanaf het moment dat u op het sociaal tarief recht hebt, tenzij in samenspraak met ons anders
wordt afgesproken.

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 een eenmalige korting van € 10 (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 wenst te ontvangen is deze korting niet 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). Indien u uw Luminus facturen digitaal wenst te ontvangen,
krijgt u een eenmalige korting van € 10 (incl. BTW) op uw eerstvolgende afrekening.
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.
Bij laattijdige betaling, zullen wij u minstens één herinnering sturen. Bij gebreke aan betaling binnen
de in de herinnering voorziene termijn, sturen wij u een ingebrekestelling. De kostprijs bedraagt
8 EUR voor een herinneringsbrief (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 7,5 EUR) en 15 EUR
voor een ingebrekestelling. Bovendien bent u bij laattijdige betaling gehouden tot het betalen van
verwijlinteresten aan de wettelijke interestvoet, en wanneer wij uw factuur hebben overgemaakt
aan een derde dan betaalt u eveneens een forfaitaire schadeloosstelling van 10% op elk onbetaald
bedrag, met een minimum van 55EUR, ter vergoeding van buitengerechtelijke invorderingskosten,
onverminderd het recht om meerdere schade en nadelen te bewijzen.

Artikel 4.3 van de Algemene Voorwaarden blijft ongewijzigd bestaan.

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

