Tariefkaart TotalEnergies - Digital Variable Green Power
december 2021
Bijzondere voorwaarden voor de variabele formule Digital Variable Green Power in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest - BTW niet inbegrepen
Het aanbod Digital Variable Green Power is een tariefformule bedoeld voor professionele verbruikers die voor alle leveringspunten een
jaarlijks gasverbruik lager dan 100 MWh hebben.
Deze bijzondere voorwaarden gelden voor professionele klanten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De voorwaarden zijn van toepassing
op nieuwe contracten van 1, 2 of 3 jaar die zijn afgesloten in december 2021 en op contracten die zijn hernieuwd in februari 2022 (voor
verlengingen wordt de tariefkaart bekend twee maanden vóór de toepassing ervan). Deze voorwaarden blijven van toepassing zolang de
verbruiker zijn facturen ontvangt via e-mail of Zoomit en alle aspecten van zijn contract uitsluitend online beheert.
De prijzen die u worden gefactureerd op basis van uw contract, zijn samengesteld uit twee delen:
1. Tarieven leverancier: De variabele energieprijs en de vaste vergoeding
2. Gereguleerde tarieven:
1. De transport- en distributiekosten (volledig doorgestort aan de DNB/TNB)
2. De taksen, heffingen en bijdragen (volledig doorgestort aan de betrokken instanties)

1. Tarieven leverancier: Energieprijs en vaste vergoeding(C€/KWH) REDEVANCE FIXE (€/AN)
ENERGIE (C€/KWH)

Type meter

VASTE VERGOEDING (€/JAAR)

KOSTEN GROENE
STROOM 2021
(C€/KWH) 1

Dag

Nacht

Exclusief Nacht

Enkelvoudig

16,3737

-

-

30,00

1,08

Dubbelvoudig

19,5353

12,1062

-

30,00

1,08

Enkelvoudig en exclusief nacht

16,3737

-

16,3825

30,00

1,08

Dubbelvoudig en exclusief nacht 1

19,5353

12,1062

16,3825

30,00

1,08

ENERGIE (C€/KWH) EXCL. BTW

Type meter

Dag

Nacht

Exclusief Nacht

Enkelvoudig

ENDEX 103 * 1,0937 + 0,4168

-

-

Dubbelvoudig

ENDEX 103 * 1,3104 + 0,4168

ENDEX 103 * 0,8012 + 0,4168

-

Enkelvoudig en exclusief nacht

ENDEX 103 * 1,0937 + 0,4168

-

ENDEX 103 * 1,0943 + 0,4168

Dubbelvoudig en exclusief nacht 1

ENDEX 103 * 1,3104 + 0,4168

ENDEX 103 * 0,8012 + 0,4168

ENDEX 103 * 1,0943 + 0,4168

De energieprijs wordt elk kwartaal geïndexeerd volgens de formules in de tabel hierboven (excl. btw). Endex103 wordt gedefinieerd
als het rekenkundig gemiddelde in c€/kWh van de van de referentieprijzen op het einde van de dag (‘end-of-day’, werkdagen van ICE Endex)
voor het kwartaal Q gepubliceerd op de website van de energiebeurs ICE ENDEX (http://data.theice.com/) tijdens de maand die direct

voorafgaat aan het kwartaal van de bevoorrading voor het product ICE Endex Belgian Power Base Load Futures. U kunt de
elektriciteitsparameters steeds bekijken op: http://www.creg.be/nl/evolprix.html

2. Gereguleerde tarieven
Wat de gereguleerde tarieven betreft, treedt TotalEnergies enkel op als tussenpersoon.
Kosten voor het gebruik van het distributie- en transportnet
DISTRIBUTIEKOSTEN (C€/KWH) 2
TRANSPORT (C€/KWH)

Uw Netbeheerder

Enkelvoudig

Dag

Nacht

Exclusief
nacht

7,0418

7,0418

5,1440

5,1440

SIBELGA

3

2,3595

KOSTEN VOOR
MEET- EN
TELACTIVITEIT
(€/JAAR)

10,26

TER BESCHIKKING GESTELD VERMOGEN ²

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

(€/jaar)

Capacitaire term voor een installatie van minder dan 13 kVa

26,23

Capacitaire term voor een installatie van meer dan 13 kVa

52,45

Taksen, heffingen en bijdragen 4

UW NETBEHEERDER

SIBELGA

BIJDRAGE OP DE ENERGIE (C€/KWH)

FEDERALE BIJDRAGE (C€/KWH) 5

0,1926

0,3512

Bijdrage voor openbaredienstverplichtingen (2017)
€/JAAR

< 1,44 kVA

0,00

Tussen 1,44 en 6,00 kVA

10,1983

Tussen 6,01 en 9,60 kVA

16,3223

Tussen 9,61 en 13,00 kVA

20,3967

Tussen 13,01 en 18,00 kVA

30,6033

Tussen 18,01 en 36,00 kVA

40,8017

Tussen 36,01 en 56,00 kVA

81,6033

> 56,01 kVA

132,6033

Het aanbod Digital Variable Green Power is onderworpen aan de algemene voorwaarden van TotalEnergies. Als de contractvoorwaarden van
deze formule in strijd zouden zijn met de algemene voorwaarden van TotalEnergies (https://totalenergies.be/nl/verkoopsvoorwaarden), dan
zijn de onderhavige voorwaarden doorslaggevend.

1 Voor deze kosten, rekent de Leverancier een percentage door van de administratieve boete, die door de regelgevende instanties wordt opgelegd op grond van de regelgeving
ter bevordering van hernieuwbare energie.
2 TotalEnergies treedt op als tussenpersoon voor het innen van de distributienetkosten.
De ontvangen bedragen worden integraal doorgestort aan de distributienetbeheerder (DNB), SIBELGA. Distributienettarieven worden toegepast zoals goedgekeurd door de
gewestelijke regulator (Brugel) en gepubliceerd op diens officiële website (www.brugel.be).
3 TotalEnergies treedt op als tussenpersoon voor het innen van de transportnetkosten.
De ontvangen bedragen worden integraal doorgestort aan de transportnetbeheerder (TNB), Elia. Transportnettarieven worden toegepast zoals goedgekeurd door de federale
regulator (CREG) en gepubliceerd op diens officiële website (www.creg.be).
4 De taksen, heffingen en bijdragen zoals die van toepassing zijn bij het opmaken van deze tariefkaart (gepubliceerd op de officiële website
www.creg.be). Elke wijziging van taksen, heffingen of bijdragen wordt zonder meerkosten doorgerekend aan de klant.
5 De opbrengst van deze federale bijdrage is bestemd voor de financiering van vijf fondsen die worden beheerd door de CREG: het denuclearisatiefonds,
het CREG-fonds, het Sociaal Energiefonds, het fonds Broeikasgassen en het fonds Beschermde Klanten. Het bedrag van deze bijdrage werd vastgelegd in
een Koninklijk Besluit voor de toepassing van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. De CREG is gerechtigd om
de correcte toepassing van de bepalingen met betrekking tot de federale bijdrage te controleren.
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