
EASY3 Fixed 3 jaar

Vaste prijzen aardgas voor contracten afgesloten in Februari 2022 - inclusief btw
Voor particulieren in het Waalse Gewest. Deze prijs kan in de loop van de maand wijzigen. De prijs
aangeboden op datum van intekening op het contract geldt.

Samenstelling van je energieprijs
(6)

Jouw Voordelen

Kies voor gemoedsrust met

een vaste prijs gedurende 3

jaar

Gratis diensten

- On-& Offline 5* klantendienst

- Factuur per post of per email 

- Kortingen bij onze partners

Vaste energieprijs - 3 jaar

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

39,99 11,990

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) 29,92 3,997 123,81 1,774 768,35 1,256 0,178

ORES (Hainaut Gaz) 29,03 4,559 118,23 2,286 730,72 1,762 0,178

ORES (Luxembourg) 25,86 3,283 98,53 1,491 597,53 1,099 0,178

ORES (Mouscron) 26,05 3,567 99,78 1,815 605,94 1,410 0,178

ORES (Namur) 30,25 4,292 125,79 1,951 781,83 1,405 0,178

TECTEO - RESA 32,83 3,588 115,86 1,928 913,88 1,669 0,178



EASY3 Fixed 3 jaar

Vaste prijzen aardgas voor contracten afgesloten in Februari 2022 - inclusief btw
Voor particulieren in het Waalse Gewest. Deze prijs kan in de loop van de maand wijzigen. De prijs
aangeboden op datum van intekening op het contract geldt.

Supplementen 

Toeslagen (€cent/kWh)

Energiebijdrage 0,12073

Federale Accijns (8) 0,06534

Aansluitingsvergoeding (3) 0,00750

(1) De aangeboden prijs kan in de loop van de maand wijzigen (bv. door
schommelingen in beschikbaarheid van aardgas op de markt). De prijs
die wordt geafficheerd op de website www.engie.be op de datum van
intekening op het contract geldt. De prijzen zijn geldig voor alle
contracten die afgesloten worden in Februari 2022 en die ten laatste
ingaan de laatste dag van de 6de maand na intekening op het
contract.

(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.

(8) Bijzondere accijns van toepassing vanaf 01/01/2022 ter vervanging
van de federale bijdrage. Deze bijzondere accijns wordt berekend
volgens een degressief tarief per verbruiksschijf, berekend op
jaarbasis.

Kosten voor herinneringen en ingebrekestellingen 
Bedragen die van toepassing zijn in 2022

(3) (7)

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

Kosten voor ingebrekestellingen 15,00 € (max)


