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Bijzondere voorwaarden   

 

→ Vast tarief 

→ 100% Belgisch Groene elektriciteit 

→ Bijdrage aan een goed doel 

→ Facturen via e-mail 

 

Geldig voor contracten voor huishoudelijke klanten afgesloten in december 2021. 
 

De tarieven (incl. 21% BTW) die aan u worden gefactureerd, bestaan uit 3 componenten:  

1. Energiekost en vaste jaarlijkse vergoeding 1 

 Enkelvoudige 
meter 

Tweevoudige 
meter 

Uitsluitend 
nachtmeter 

AFNAME Vaste vergoeding (€/gestart leveringsjaar) 30,25 30,25 30,25 

Energiekosten (eurocent/kWh) dag 18,420 21,236  
Energiekosten (eurocent/kWh) nacht  16,049  
Energiekosten (eurocent/kWh) excl. nacht   17,017 

INJECTIE Terugleververgoeding (eurocent/kWh) excl. BTW  11,024     11,024     11,024    
 

 Vlaanderen  

Kosten Groene stroom (eurocent/kWh)2 2,523 
Kosten WKK (eurocent/kWh)2 0,393 

 

 Meteropname 

Jaarlijks Maandelijks Kwartiergemeten 

Minimum bijdrage aan een goed doel 
(eurocent/kWh) incl. 21% BTW2 

0,121 0,061 0,012 

 

 

 

 

 

 
1 Oorsprong van de energie: Oorsprong van de totaal door Aspiravi Energy geleverde elektriciteit (2020): 
hernieuwbare energiebronnen (100,00%), kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (0,00%), fossiele brandstoffen 
(0,00%), nucleair (0,00%), onbekend (0,00%). Oorsprong van energie van het product ‘Eco Plus Fix’: 
hernieuwbare energiebronnen (100,00%), kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (0,00%), fossiele brandstoffen 
(0,00%), nucleair (0,00%), onbekend (0,00%). 
2 Enkel van toepassing op de afnamevolumes 

 ECO PLUS FIX 
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2. Nettarieven: kosten voor het gebruik van de distributie- en 

transportnetten 2021 

 

 

 

3. Belastingen, heffingen en toeslagen 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Netbeheerder 
Vlaanderen 

Distributiekosten (eurocent/kWh) 

Meter huur 
(€/jaar) 

Transport 
kosten 

(eurocent/ 
kWh) 

Prosumenten 
tarief 

(Euro/KW/ 
jaar) 

Enkelvoudige 
meter 

Dag-Nacht meter 

Exclusief 
nacht Dag Nacht 

Gaselwest 14,99 14,99 11,65 7,24 13,64 2,95 112,42 

Fluvius Antwerpen 9,99 9,99 7,67 4,97 13,64 2,74 79,28 

Imewo 11,70 11,70 8,91 5,86 13,64 2,87 90,45 

Fluvius West 9,62 9,62 7,42 4,84 13,64 2,60 76,04 

Fluvius Limburg 9,04 9,04 7,23 4,53 13,64 2,57 72,25 

Intergem 11,05 11,05 8,55 5,48 13,64 2,80 86,25 

Iveka 13,20 13,20 10,51 6,22 13,64 2,87 98,99 

Iverlek 11,99 11,99 9,18 5,96 13,64 2,76 91,84 

Pbe 10,52 10,52 7,98 5,77 13,64 2,81 83,21 

Sibelgas 12,35 12,35 9,54 6,20 13,64 2,97 95,58 

Netbeheerder 
Vlaanderen 

Federale bijdrage 
(eurocent/ kWh) 

Energie bijdrage 
(eurocent/ 

kWh) 

Gaselwest 0,35117 0,23306 

Fluvius Antwerpen 0,35117 0,23306 

Imewo 0,35117 0,23306 

Fluvius West 0,35117 0,23306 

Fluvius Limburg 0,35117 0,23306 

Intergem 0,35117 0,23306 

Iveka 0,35117 0,23306 

Iverlek 0,35117 0,23306 

Pbe 0,35117 0,23306 

Sibelgas 0,35117 0,23306 

Bijdrage Energiefonds  Euro/maand 

Laagspanning residentieel 0,43 
Laagspanning niet-residentieel 8,15 
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Informatie over uw contract 
 
Wind voor “A” werkt voor uw elektriciteitslevering samen met Aspiravi Energy.  Deze Bijzondere Voorwaarden, inclusief de 
Tariefkaart, vormen een onlosmakelijk geheel met het document “Contract voor de levering van groene elektriciteit” en de 
Algemene Voorwaarden van Aspiravi Energy, waarmee ze samen het Contract tussen de Partijen vormen. Door het Contract 
te ondertekenen, aanvaardt de Klant zowel de Algemene Voorwaarden van Aspiravi Energy, als deze Bijzondere 
Voorwaarden, en de gegevens die in de Tariefkaart werden opgenomen. 
De Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Wind voor “A” (http://www.windvoora.be/), onder de 
rubriek ‘Downloads’. 

 
Contractbepalingen  
 
De Klant, die verklaart meerderjarig te zijn en houder van minstens 4 aandelen in de coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Wind voor “A” (hierna “Wind voor “A”) , aanvaardt hierbij dat de opbrengsten waartoe hij/zij 
gerechtigd is ten aanzien van Wind voor “A” uit hoofde van een dividenduitkering en/of uitbetaling van een scheidingsaandeel 
door Wind voor “A” zullen verrekend worden (door schuldoverdracht en schuldvergelijking) met, en dus zullen ingehouden 
worden in geval van en ten belope van achterstallige betalingen (die dan zullen worden vermeerderd met 5 euro 
administratieve kosten, voor zover wettelijk toegelaten) ten aanzien van Aspiravi Energy. De Klant gaat ermee akkoord dat 
Aspiravi Energy de desbetreffende gegevens over zijn achterstallige betalingen aan Wind voor “A” meedeelt. De Klant zal, in 
voorkomend geval, enkel het resterende saldo van de relevante opbrengsten van Wind voor “A” ontvangen en Wind voor 
“A” zal het bedrag ten belope van de achterstallige betalingen in hoofde van de klant rechtstreeks aan Aspiravi Energy 
betalen. 
 
Een contract voor een leverpunt in het Vlaams, Waals of Brussels Gewest heeft een duurtijd van 1 jaar. Dit contract wordt 
automatisch verlengd voor periodes van 1 jaar overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. Indien u  niet langer minstens 4 
aandelen aanhoudt in Wind voor “A”, gaat u ermee akkoord dat Wind voor “A” Aspiravi Energy daarvan op de hoogte brengt. 
Aspiravi Energy zal u in dat geval verzoeken om, binnen één kalendermaand, schriftelijk mee te delen of u uw Contract 
beëindigt dan wel wenst om te zetten naar en verder te zetten als Contract voor het product ‘Aspiravi Energy Nature’. Uw 
keuze om uw Contract te beëindigen of om te zetten zal uitwerking hebben twee kalendermaanden na het verzoek van Wind 
voor “A”  om uw keuze mee te delen. Indien u geen keuze meedeelt, kan Aspiravi Energy uw Contract beëindigen met 
inachtneming van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, met name artikel 5.2.1 van het Energiebesluit. 
 
Indien de samenwerking tussen Aspiravi Energy en Wind voor “A”  wordt beëindigd anders dan door de enkele wil van Aspiravi 
Energy, zal Aspiravi Energy u verzoeken om, binnen één kalendermaand, schriftelijk mee te delen of u uw Contract beëindigt 
dan wel wenst om te zetten naar en verder te zetten als Contract voor het product ‘Aspiravi Energy Nature’. Uw keuze om 
uw Contract te beëindigen of om te zetten zal uitwerking hebben twee kalendermaanden na het verzoek van Aspiravi Energy 
om uw keuze mee te delen. Indien u geen keuze meedeelt, kan Aspiravi Energy uw Contract beëindigen met inachtneming 
van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, met name artikel 5.2.1 van het Energiebesluit. 
 
Zodra u het Contract bevestigd hebt, zorgt Aspiravi Energy voor een vlotte omschakeling rekening houdend met de wettelijke 
opzegtermijn van uw leverancier. U kan uw Contract op ieder moment opzeggen, zonder verbrekingsvergoeding, met een 
opzegtermijn van 1 maand.  
 

Tarief 
 
Het Eco Plus Contract geeft u de keuze tussen een vaste of een geïndexeerde energieprijs. De vaste energieprijzen kunnen 
na de initiële duurtijd van uw Contract, jaarlijks aangepast worden overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 3 van de 
Algemene Voorwaarden. Indien u kiest voor een geïndexeerde energieprijs, dan wordt uw energieprijs elk kwartaal aangepast 
aan de energieprijs op de energiemarkt.  
 
De nettarieven en belastingen, heffingen en toeslagen, hierboven vermeld, worden u transparant doorgerekend. De kosten 
van Groene stroom en WKK worden aangepast in functie van de wettelijke wijzigingen en publicaties van de VREG en worden 
afzonderlijk aangerekend op uw factuur. 
 
De energieprijs wordt vermeerderd met een vaste vergoeding. De vaste vergoeding is een vaste, jaarlijkse abonnementskost 
die, per gestart leveringsjaar en onafhankelijk van het gebruik, eenmalig en volledig wordt verrekend op de eerste 
afrekeningsfactuur van dat leveringsjaar. 
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In de energieprijs zit bovendien ook de bijdrage aan een goed doel. De minimumbijdrage per MWh is afhankelijk van de 
meetinstallatie. Voor meters die jaarlijks worden opgemeten, bedraagt de bijdrage 1 euro/MWh excl BTW. Voor  
maandelijks opgemeten meters bedraagt de bijdrage 0,5 euro/MWh excl BTW en voor kwartiergemeten meters is dit 
0,1€/MWh excl BTW. U kan ervoor kiezen om de bijdrage te verhogen. Voor deze bijdrage zal Aspiravi Energy geen fiscaal 
attest afleveren. 
 

Betaling en verzending van uw factuur 
 
U bepaalt uw factuurfrequentie (maandelijks, tweemaandelijks of op kwartaalbasis) en ontvangt uw facturen enkel via e-
mail.  
 
Bij ondertekening van het Eco Plus contract, verklaart u zich akkoord met het feit dat wij u uw facturen en eventuele 
herinneringen enkel via e-mail versturen. U engageert zich om uw e-mails regelmatig te lezen en om voldoende capaciteit in 
uw mailbox te voorzien. Indien uw e-mailadres wijzigt, dan brengt u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte via volgend e-
mailadres: welkom@windvoora.be.  
Wenst u uw facturen liever per post te ontvangen, dan zullen wij uw Contract wijzigen naar een Eco Life contract.  

 
Vragen  
 
Indien u een vraag heeft omtrent uw Contract of factuur, dan kan u ons bereiken via volgend e-mailadres: 
welkom@windvoora.be. Op onze website kan u eveneens terecht voor informatie omtrent onze producten. Hier vindt u ook 
onze Algemene Voorwaarden. 
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