
DIRECT pro Indexed 1 jaar

Variabele prijzen aardgas voor December 2021 - exclusief btw
Voor professionelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Samenstelling van je energieprijs
(6)

Jouw Voordelen

Je profiteert van een 100%

digitaal aanbod

Gratis diensten

- Online 5* klantendienst 

- Factuur per email 

- Kortingen bij onze partners

Geïndexeerde energieprijs - 1 jaar

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

15,00 8,390

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
Meteropname

Vaste
vergoeding

(€/jaar)

Afname
(€cent/kWh)

Vaste
vergoeding

(€/jaar)

Afname
(€cent/kWh)

Vaste
vergoeding

(€/jaar)

Afname
(€cent/kWh)

Jaarlijks
(€/jaar)

Maandelijks
(€/jaar)

(€cent/kWh)

SIBELGA 4,68 1,792 38,76 1,112 818,28 0,592 15,88 293,54 0,146
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Voor professionelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Supplementen 

Toeslagen (€cent/kWh)

Energiebijdrage 0,09978

Federale bijdrage (3) 0,06566

Taks openbare dienstverplichtingen (ODV) (€/jaar)

6 of 10 m3/uur (4) 2,76

6 of 10 m3/uur (5) 9,60

16 m3/uur 23,28

25 m3/uur 57,48

40 m3/uur 115,08

65 m3/uur 287,64

100 m3/uur 399,96

160 m3/uur 513,60

> 160 m3/uur 742,32

(1) De prijs voor aardgas wordt maandelijks geïndexeerd. De
indexatieparameter is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse
quoteringen Day Ahead Zeebrugge Heren (hierna ZIG DAM) tijdens de
maand van levering. De dagelijkse quoteringen ZIG DAM (Natural Gas
Price Assessment Mid) worden uitgedrukt in Pence/Therm en omgezet
naar €/MWh op basis van de dagelijkse wisselkoers gepubliceerd door
Thomson Reuters (WM/Reuters 2PM CET FX Benchmark) en de
eenhedenconversie Therm/MWh (1.000 Therms = 29,3071 MWh). De
waarde van ZIG DAM van de lopende maand is pas gekend aan het
einde van de maand. Ter informatie, de weergegeven prijzen worden
berekend op basis van de laatst gekende waarde van ZIG DAM (
November 2021: 80,8978€/MWh). De historiek van de ZIG DAM
waarden is raadpleegbaar op de website www.engie.be

De formule exclusief btw van toepassing voor December 2021 is: 

Afname: 0,3000 + 0,1000 x ZIG DAM

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

(3) Op deze kost betaal je geen btw.

(4) Indien het meest recente berekende gestandaardiseerd jaarlijks
verbruik lager is dan of gelijk is aan 5 000 kWh.

(5) Indien het meest recente berekende gestandaardiseerd jaarlijks
verbruik hoger is dan 5 000 kWh.

(6) De berekening is gemaakt in juni 2021 voor een EASY pro Indexed
contract op basis van een professioneel verbruik van 35000 kWh/jaar
in Brussel.

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


