
EASY Indexed 1 jaar

Variabele prijzen aardgas voor December 2021 - inclusief btw
Voor particulieren in het Waalse Gewest

Samenstelling van je energieprijs
(6)

Jouw Voordelen

Je profiteert van dalende

marktprijzen

Gratis diensten

- On-& Offline 5* klantendienst

- Factuur per post of per email 

- Kortingen bij onze partners

Geïndexeerde energieprijs - 1 jaar

Vaste vergoeding (€/jaar) Prijs per kWh   (€cent/kWh)
(1)

42,35 8,918

Netwerkkosten (distributie en transport) 
(2)

Distributie Distributie Transport

netbeheerder
Klein verbruik 

    <= 5 000 kWh/jaar
Gemiddeld verbruik

5 001 – 150 000 kWh/jaar
Groot verbruik 

>= 150 001 kWh/jaar

Vaste vergoeding
(€/jaar)

Afname
(€cent/kWh)

Vaste vergoeding
(€/jaar)

Afname
(€cent/kWh)

Vaste vergoeding
(€/jaar)

Afname
(€cent/kWh)

(€cent/kWh)

ORES (Brabant Wallon) 29,84 3,970 124,16 1,716 771,81 1,192 0,177

ORES (Hainaut Gaz) 28,91 4,498 118,45 2,195 733,18 1,669 0,177

ORES (Luxembourg) 26,00 3,301 100,38 1,451 611,12 1,049 0,177

ORES (Mouscron) 26,05 3,527 100,72 1,738 613,39 1,326 0,177

ORES (Namur) 30,20 4,281 126,43 1,897 787,15 1,346 0,177

TECTEO - RESA 32,32 3,517 114,05 1,883 899,71 1,580 0,177



EASY Indexed 1 jaar

Variabele prijzen aardgas voor December 2021 - inclusief btw
Voor particulieren in het Waalse Gewest

Supplementen 

Toeslagen (€cent/kWh)

Energiebijdrage 0,12073

Federale bijdrage (3) 0,06566

Aansluitingsvergoeding (3) 0,00750

(1) Bovenstaande prijs werd berekend op basis van de driemaandelijkse
parameter TTF103 (Heren) = 65,7261 €/MWh, van toepassing tijdens
het 4de trimester 2021. 
De multiplicator van TTF103 (Heren) is zo opgesteld dat de prijs van
TTF103 (Heren) wordt omgezet in c€/kWh.
De parameter TTF103 (Heren) wordt berekend en gepubliceerd door
ENGIE (zie www.engie.be). De parameter TTF103 (Heren) evolueert in
functie van de gasprijs op de groothandelsmarkt van Nederland
“ESGM” (TTF). 
De definitie van TTF103 (Heren) is de volgende: TTF103 (Heren) is het
rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse forward prijzen van
aardgas voor het betrokken leveringskwartaal op de "European Spot
Gas Markets" ("ESGM") (zoals gepubliceerd door ICIS-Heren Energy
Ltd., onder de titel "TTF Price Assessment") gepubliceerd gedurende
de maand voorafgaand aan het trimester van levering.

De verbruiksfacturen worden opgemaakt op basis van het gewogen
gemiddelde van de prijzen van de betreffende verbruiksperiode.

De formule exclusief btw van toepassing voor December 2021 is: 

Afname: 0,7980 + 0,1000 x TTF103 (Heren)

(2) De netwerkkosten worden goedgekeurd door de CREG en door de
CWaPE. 

(3) Op deze kost betaal je geen btw.

(6) De berekening is gemaakt in juni 2021 voor een EASY Indexed
contract op basis van een particulier verbruik van 16000 kWh/jaar in
Wallonië.

(7) Meer informatie over je betalingen vind je op
https://www.engie.be/nl/support/faq/factuur/betalingen.

Kosten voor herinneringen en ingebrekestellingen 
Bedragen die van toepassing zijn in 2021

(3) (7)

Kosten voor herinneringen (1ste gratis) 7,50 € (max)

Kosten voor ingebrekestellingen 15,00 € (max)


