
Tariefkaart elektriciteit Lampiris Solar - januari 2022

Bijzondere voorwaarden voor de vaste formule Lampiris Solar voor elektriciteit in Waals

Gewest - inclusief 21% btw

Het aanbod Lampiris Solar is een tariefformule beschikbaar voor huishoudelijke verbruikers die een meter hebben met een

jaarlijkse opname van de meterstand, die beschikken over zonnepanelen met een vermogen minder dan 10kWp in Waals Gewest. 

Het aanbod Lampiris Solar geeft recht op een bijstand in geval van een panne aan de installatie van de zonnepanelen, een speciale

telefoonlijn, en een interessante prijs bij de verkoop van groenestroomcertificaten. De aansprakelijkheid en risico’s verbonden aan

deze bijstand in geval van een panne zijn ten laste van Axa Assistance overeenkomstig de Solar Bijstandsservice

(https://www.lampiris.be/nl/gas-en-elektriciteit/solar). 

Deze bijzondere voorwaarden gelden voor huishoudelijke klanten in Waals Gewest. De voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe

contracten van 1 jaar die zijn afgesloten in januari 2022 en op contracten die zijn hernieuwd in maart 2022 (voor verlengingen wordt

de tariefkaart bekend twee maanden vóór de toepassing ervan). Deze voorwaarden blijven van toepassing voor zover de Klant

voldoet aan de voorwaarden om van dit tarief te kunnen genieten. 

De prijzen die u worden gefactureerd op basis van uw contract, zijn samengesteld uit twee delen:

1. Tarieven leverancier: De vaste 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

METERTYPE: ENKELVOUDIG ENERGIE (C€/KWH) VASTE VERGOEDING (€/JAAR) 0 BIJDRAGE GROENE ENERGIE 1 + 4

Energieprijs 26,7249 119,00 3,3249

METERTYPE: DUBBELVOUDIG ENERGIE (C€/KWH) VASTE VERGOEDING (€/JAAR) 0 BIJDRAGE GROENE ENERGIE 1 + 4

Prijs dagtarief 31,4830

119,00

3,3249

Prijs nachttarief 22,8404 3,3249

METERTYPE: EXCLUSIEF NACHT ENERGIE (C€/KWH) VASTE VERGOEDING (€/JAAR) 0 BIJDRAGE GROENE ENERGIE 1 + 4

Energieprijs 23,0268 119,00 3,3249

De energieprijs is vast tijdens de contractperiode.

2. Gereguleerde tarieven

Wat de gereguleerde tarieven betreft, treedt Lampiris enkel op als tussenpersoon.

Kosten voor het gebruik van het distributie- en transportnet

 DISTRIBUTIEKOSTEN (C€/KWH) 2

TRANSPORT

(C€/KWH)3

KOSTEN VOOR

MEET- EN

TELACTIVITEIT

(€/JAAR)Uw Netbeheerder Enkelvoudig Dag Nacht
Exclusief 

nacht

AIEG 7,1768 7,5394 5,7707 5,0554 3,0809 26,6021



AIESH 11,8436 12,1920 7,8764 6,7467 3,0809 18,0832

RESA SA Intercommunale 10,0190 11,1946 6,0516 5,2434 3,0809 27,9757

ORES (Namur - Namen) 11,3304 12,0266 6,8759 5,6022 3,0809 15,6700

ORES (Hainaut - Henegouwen) 10,8418 11,4386 7,1057 5,9924 3,0809 15,6700

ORES (Est) 13,0847 13,9703 7,9176 6,3530 3,0809 15,6700

ORES (Luxembourg - Luxemburg) 11,5648 12,3239 6,9040 5,5083 3,0809 15,6700

ORES (Verviers) 13,1988 13,9848 8,3621 6,9205 3,0809 15,6700

REGIE DE WAVRE 11,8689 12,5259 9,8977 9,8977 3,0809 21,2224

ORES (Waals-Brabant Wallon) 9,7449 10,3628 5,8016 4,6832 3,0809 15,6700

ORES (Mouscron - Moeskroen) 9,9895 10,6100 6,1280 4,9648 3,0809 15,6700

Taksen, heffingen en bijdragen 4

UW NETBEHEERDER BIJDRAGE OP DE ENERGIE (C€/KWH) FEDERALE BIJDRAGE (C€/KWH) 5
AANSLUITINGSVERGOEDING

(C€/KWH) 6

AIEG 0,2330 0,0000

AIESH 0,2330 0,0000

RESA SA Intercommunale 0,2330 0,0000

ORES (Namur - Namen) 0,2330 0,0000

ORES (Hainaut - Henegouwen) 0,2330 0,0000

ORES (Est) 0,2330 0,0000

ORES (Luxembourg - Luxemburg) 0,2330 0,0000

ORES (Verviers) 0,2330 0,0000

REGIE DE WAVRE 0,2330 0,0000

ORES (Waals-Brabant Wallon) 0,2330 0,0000

ORES (Mouscron - Moeskroen) 0,2330 0,0000

Lampiris biedt zijn huishoudelijke klanten 100% groene elektriciteit aan. Lampiris garandeert dan ook aan alle huishoudelijke klanten

die een 100% groen-contract sluiten, dat die belofte tijdens de volledige duur van hun contract zal worden nageleefd.

Het aanbod Lampiris Solar is onderworpen aan de bijzondere voorwaarden van Lampiris Solar (https://www.lampiris.be/nl/gas-en-

elektriciteit/solar) en aan de algemene voorwaarden van Lampiris (https://www.lampiris.be/nl/algemene-voorwaarden-van-lampiris-

group). Indien de bijzondere voorwaarden afwijkend zijn van de algemene voorwaarden van Lampiris, dan zijn de onderhavige

voorwaarden doorslaggevend.



0 De vaste vergoeding is een jaarlijks forfaitaire vergoeding per elektriciteitsaansluiting. Tijdens het eerste jaar dat men klant is bij Lampiris is voor de

levering van elektriciteit is deze vaste vergoeding verschuldigd ook bij de vroegtijdige beëindiging van het leveringscontract. Vanaf het tweede jaar

wordt de vaste vergoeding berekend pro rata van de werkelijke duur van de contractuele relatie.

1 Bepaald en gefactureerd op basis van een administratieve bijdrage die is vastgelegd door de overheid.

2 Lampiris treedt op als tussenpersoon voor het innen van de distributienetkosten. De ontvangen bedragen worden integraal doorgestort aan de

distributienetbeheerder (DNB). Distributienettarieven zoals goedgekeurd door de gewestelijke regulator (CWaPE) en gepubliceerd op diens officiële

website (www.cwape.be).

3 Lampiris treedt op als tussenpersoon voor het innen van de transportnetkosten. De ontvangen bedragen worden integraal doorgestort aan de

transportnetbeheerder (TNB), Elia. Transportnettarieven 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.cwape.be). Elke wettelijke 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.

6 Forfaitair bedrag voor de eerste 100 kWh: c€ 7,5

Overeenkomstig artikel 6.4. van de algemene verkoopvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas voor particulieren, kan een Klant die

voldoet aan de voorwaarden van het Sociaal Tarief conform artikel 2 van het Ministerieel Besluit van 30 maart 2007, of conform artikel 4 van de

Programmawet van 27 april 2007, of conform de wetgeving die deze zou vervangen, genieten van het Sociaal Tarief. Vanaf het moment dat het Sociaal

Tarief wordt toegepast zal de Klant genieten van dit specifieke tarief en zullen de bijzondere voorwaarden van dit Sociaal Tarief op de Klant van

toepassing zijn. 
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