
 

(1) De energiekost is variabel van aard en wordt berekend op basis van TTF103. De TTF103 is het gewogen gemiddelde van de noteringen van de ‘end of 
day’ prijzen in de maand voorafgaand aan dit kwartaal. De notering kan teruggevonden worden op de website van de energiebeurs ICE ENDEX 
(hhtp://data.theice.com/). De waarde van de TTF103 voor dit kwartaal is 8,52595 €/MWh. De tariefformule is de volgende: TTF103 + 3 €/MWh (excl. 
BTW). 
 

(2) Alle kosten verbonden aan het gebruik van de netten, zoals taksen, vergoedingen, bijdragen en toeslagen, blijven variabel, aanpasbaar en volledig 
doorrekenbaar aan de klant, zelfs retro-actief. Deze prijsonderdelen zijn degene die de Regulatoren hebben goedgekeurd op het moment van opmaak 
van deze tariefkaart voor een jaarlijks/maandelijks gelezen meter. In het geval dat er een verschil zou zijn tussen de tarieven van Trevion enerzijds en 
de wettelijke bijdragen en nettarieven anderzijds, zijn het deze laatste die gelden. 
 

(3) De transportkosten werden aan uw transportbeheerder (Fluxys) overgeschreven, op basis van de tarieven die de CREG heeft goedgekeurd en door 
Fluxys gepubliceerd werden. Deze tarieven kunnen door bevoegde autoriteiten gewijzigd worden. 
 

(4) De taksen, heffingen en bijdragen zoals die van toepassing zijn bij het opmaken van deze tariefkaart (gepubliceerd op de officiële website van de CREG). 
Elke wijziging van taksen, heffingen of bijdragen wordt zonder meerkosten doorgerekend aan de klant. De opbrengst van deze federale bijdrage is 
bestemd voor de financiering van drie fondsen: het CREG-fonds, het Sociaal Energiefonds en het fonds Beschermde Klanten. Het bedrag werd 
vastgelegd in een Koninklijk Besluit voor de toepassing van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 
middel van leidingen. De correcte doorrekening van deze bijdrage ligt onder de controle van de CREG. De federale bijdrage is net als de bijdrage op de 
energie, niet BTW onderworpen. 

 
Deze prijzen zijn geldig voor particuliere contracten afgesloten gedurende de maand juni 2020 voor aansluitingen op het lagedruksaardgasnet in Vlaanderen 
met een jaarlijks gemeten aardgasverbruik kleiner dan 100MWh. Voor iedere wijziging of elk nieuw element in de kosten die het gevolg is van een wetgeving 
of van een bevoegde instantie, behoudt Trevion zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Elk nieuw wettelijk supplement wordt 1 op 1 aan de klant 
doorgerekend.  In het geval dat er een verschil zou zijn tussen de tarieven van Trevion enerzijds en de wettelijke bedragen en nettarieven anderzijds, zijn het 
deze laatste die gelden. 

Aardgas “variabel” 
Geldig voor particuliere contracten met inschrijving in juni 2020 – Inclusief 21% BTW 

1. ENERGIEKOST (1)  

Energiekost Variabel (c€/kWh) Abonnement (€/jaar) 

1,39464 40 

 

2. DISTRIBUTIEKOSTEN, TRANSMISSIETARIEVEN EN HUUR TELLER (2) 

Netbeheerder 

Distributiekosten Transport 
(3) 

Huur 
meter 0-5000 kWh 5001-150000 kWh 150001-100000 kWh 

Vaste term (c€/kWh) Vaste term (c€/kWh) Vaste term (c€/kWh) (c€/kWh) (€/jaar) 

Fluvius Antwerpen 
(Ex-Iveg) 

21,07 2,14 86,50 0,83 204,59 0,75 0,1815 5,24 

Fluvius Antwerpen 
(Ex-Imea) 

19,55 2,02 91,22 0,59 347,16 0,42 0,1815 5,90 

Fluvius Antwerpen 
(Ex-Iveka) 

19,12 1,92 76,86 0,77 449,44 0,52 0,1815 5,90 

Fuvius Limburg 19,03 1,70 56,27 0,95 695,18 0,53 0,1815 5,24 

Fluvius West 12,74 2,78 91,21 1,21 867,55 0,70 0,1815 5,24 

Gaselwest 22,42 2,42 78,63 1,29 715,79 0,87 0,1815 5,90 

Imewo 23,55 2,55 104,88 0,93 494,66 0,67 0,1815 5,90 

Intergem 19,24 1,97 70,29 0,95 523,97 0,65 0,1815 5,90 

Iveka 19,12 1,92 76,86 0,77 449,44 0,52 0,1815 5,90 

Iverlek 21,95 2,34 85,89 1,06 605,39 0,71 0,1815 5,90 

Sibelgas 23,92 2,67 105,84 1,04 226,92 0,96 0,1815 5,90 

 

3. GLOBALE TOESLAGEN EN HEFFINGEN (4) 

Bijdrage op de energie (c€/kWh) 0,12073 

Federale bijdrage (c€/kWh) 0,07513 

 


