
Tariefkaart elektriciteit TotalEnergies eMobility - februari 2022

Bijzondere voorwaarden voor de vaste formule TotalEnergies eMobility voor elektriciteit in

Vlaams Gewest - inclusief 21% btw

Het aanbod TotalEnergies eMobility is een tariefformule bedoeld voor huishoudelijke verbruikers die een meter hebben met

jaarlijkse opname van de meterstand, die beschikken over een herlaadbare elektrische wagen of een plug-in hybride. 

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

nieuwe contracten (van 1, 2 of 3 jaar) die zijn afgesloten in februari 2022 en op contracten die zijn hernieuwd in april 2022 (voor

verlengingen wordt de tariefkaart bekend twee maanden vóór de toepassing ervan). 

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 EN WKK

1 + 4

Energieprijs 30,6324 75,00 2,8642

METERTYPE: DUBBELVOUDIG ENERGIE (C€/KWH) VASTE VERGOEDING (€/JAAR) 0
BIJDRAGE GROENE ENERGIE EN WKK

1 + 4

Prijs dagtarief 35,0273

75,00

2,8642

Prijs nachttarief 26,4281 2,8642

METERTYPE: EXCLUSIEF NACHT ENERGIE (C€/KWH) VASTE VERGOEDING (€/JAAR) 0
BIJDRAGE GROENE ENERGIE EN WKK

1 + 4

Energieprijs 26,1902 75,00 2,8642

De energieprijs is vast tijdens de contractperiode.

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)3

KOSTEN VOOR

MEET- EN

TELACTIVITEIT



Uw Netbeheerder Enkelvoudig Dag Nacht
Exclusief 

nacht

(€/JAAR)

FLUVIUS - tarief Antwerpen 8,9790 8,9790 6,5878 4,9730 1,3112 13,9508

FLUVIUS - tarief GASELWEST 13,6910 13,6910 10,1762 7,4315 1,5222 13,9508

FLUVIUS - tarief IMEWO 10,7575 10,7575 7,8419 5,9803 1,4395 13,9508

Fluvius - tarief Limburg 7,5978 7,5978 5,7407 4,3677 1,1410 13,9508

FLUVIUS - tarief INTERGEM 9,6278 9,6278 7,0328 5,3860 1,3656 13,9508

FLUVIUS - tarief IVEKA 12,4388 12,4388 9,5428 6,6325 1,4348 13,9508

FLUVIUS - tarief IVERLEK 10,9901 10,9901 8,0551 6,0793 1,3268 13,9508

FLUVIUS - tarief PBE 9,1722 9,1722 6,5530 5,6018 1,3793 13,9508

FLUVIUS - tarief SIBELGAS 11,7045 11,7045 8,7126 6,5053 1,5388 13,9508

Fluvius - tarief West 8,2668 8,2668 6,0258 4,6842 1,1724 13,9508

Taksen, heffingen en bijdragen 4

UW NETBEHEERDER BIJDRAGE OP DE ENERGIE (C€/KWH) FEDERALE BIJDRAGE (C€/KWH) 5 PROSUMENTENTARIEF (€/KW) 6

FLUVIUS - tarief Antwerpen 0,2330 0,0000 65,5941

FLUVIUS - tarief GASELWEST 0,2330 0,0000 97,0057

FLUVIUS - tarief IMEWO 0,2330 0,0000 77,6215

Fluvius - tarief Limburg 0,2330 0,0000 55,9867

FLUVIUS - tarief INTERGEM 0,2330 0,0000 69,9985

FLUVIUS - tarief IVEKA 0,2330 0,0000 88,9713

FLUVIUS - tarief IVERLEK 0,2330 0,0000 78,3959

FLUVIUS - tarief PBE 0,2330 0,0000 66,9856

FLUVIUS - tarief SIBELGAS 0,2330 0,0000 84,5548

Fluvius - tarief West 0,2330 0,0000 60,0886

Bijdrage energiefonds

Deze tarieven zijn van toepassing voor particuliere klanten met een laagspanningsmeter.

BIJDRAGE ENERGIEFONDS MAANDELIJKS BEDRAG (€)

Hoofdverblijfplaats met sociaal tarief 0,00



Hoofdverblijfplaats zonder sociaal tarief 0,00

Tweede verblijfplaats 0,00

TotalEnergies biedt zijn huishoudelijke klanten 100% groene en lokale elektriciteit aan. TotalEnergies 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. Energiebronnen voor 2020 van uw product - Vlaams gewest: Windenergie : biogas-hoofdzakelijk agrarische stromen

0,01%, biogas-stortgas 0,03%, hernieuwbaar-thermisch 3,64%, waterkracht 85,86%, windenergie in zee 4,12%, windenergie op land

5,74%, zonne-energie 0,59%. Energiebronnen voor 2020 van TotalEnergies N.V. - Vlaams gewest: biogas-hoofdzakelijk agrarische

stromen 0,41%, biogas-overig 0,34%, biogas-stortgas 0,01%, biomassa uit huishoudelijk afval 0,21%, biomassa uit land- of bosbouw

0,01%, hernieuwbaar, thermisch 1,39%, waterkracht 87,96%, windenergie in zee 1,39%, windenergie op land 7,96%, zonne-energie

0,32%. Voor de meest recente informatie over uw energiemix en de impact op het milieu, kan u steeds terecht op www.vreg.be,

www.klimaat.be, www.ondraf.be of www.totalenergies.be/nl/particulieren. Aan de VREG werden de garanties van oorsprong

voorgelegd voor geleverde stroom uit hernieuwbare energie of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling.

Het aanbod TotalEnergies eMobility is onderworpen aan de bijzondere voorwaarden van TotalEnergies eMobility

(https://totalenergies.be/sites/default/files/2022-01/CGV-e-mobility-A4-NL-2021.pdf) en aan de algemene voorwaarden van

TotalEnergies (https://totalenergies.be/nl/particulieren/algemene-voorwaarden-van-totalenergies). Indien de bijzondere

voorwaarden afwijkend zijn van de algemene voorwaarden van TotalEnergies, 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 TotalEnergies 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 TotalEnergies 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 (VREG) en gepubliceerd op diens officiële

website (www.vreg.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 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.vreg.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 Voorbeeld voor een gezin: installatie van 2,9 kW in de regio Inter-Energa: 2,9 kW x € 85,4865 = € 247,91 (incl. btw).

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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