
 Aardgas

 Energie (c€/kWh)

Aardgas
Zen (Vast)

3 jaar 5 jaar

Energieprijs (c€/kWh) 10.48 9.92

Vaste vergoeding (€/jaar) 45 50

- De klantendienst verloopt voor het Zen

product telefonisch of online. U ontvangt

uw facturen uitsluitend via e-mail.

Tariefkaart
Particuliere klant - Wallonië

Uw aardgascontract bij Mega omvat de prijsvoorwaarden en het ingevulde inschrijfformulier. De algemene voorwaarden van
Mega zijn beschikbaar op de website www.mega.be. We zijn tot uw beschikking voor meer informatie over onze tarieven.

De prijzen die gefactureerd worden in uw contract bestaan uit drie delen :

1. Energieprijs (MEGA)
2. Netwerkkosten (opgelegd door de DNB)
3. Taksen, heffingen en bijdragen (vastgelegd door de overheden)

Kostenverdeling *

Energie MEGA

Distributie en Transport

Taksen en heffingen

BTW

Energieprijs en vaste vergoeding (1)

- Ecogas is een aardgas 100% klimaatneutraal. Mega zorgt voor dat de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd. Meer info op www.mega.be/nl/ecogas-
100-klimaatneutraal. Als U deze optie wilt activeren dient U een extra kost van 0,15 c€ btw excl. / kWh te betalen.
- Indien de voorwaarden niet worden nageleefd, behoudt Mega zich het recht om uw contract over te dragen of te hernieuwen, op voorwaarde dat u
minstens twee maanden op voorhand op de hoogte wordt gebracht, aan het COMFY product. De voorwaarden en prijzen van dat product zijn
beschikbaar op onze website via de volgende link: https://www.mega.be/nl/elektriciteit-en-aardgas/energieprijzen. Bij facturatie van het nieuwe
tarief blijft het contract bestaan zonder toepassing van deze Bijzondere Voorwaarden.
- De vaste aardgasprijs staat vast voor de aanvangsperiode van het contract.

Transportkosten (1)

(c€/kWh)

Transportkosten 0.178

(1) Deze prijzen zijn van toepassing voor alle contracten voor de levering van aardgas met een jaarlijks verbruik lager dan < 150 MWh. Deze prijzen zijn
geldig voor elk getekend contract in 02/2022.
- De transportkosten werden aan uw transportbeheerder (Fluxys) overgeschreven, op basis van de tarieven die van de CREG goedgekeurd en door
Fluxys gepubliceerd werden. Deze tarieven kunnen door bevoegde autoriteiten gewijzigd worden.
* De grafiek is gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 17.500 kWh/jaar van een gezin met een jaarlijks opgenomen punt in Hasselt (netbeheerder
Infrax).
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www.mega.be/nl/ecogas-100-klimaatneutraal


 Aardgas

Tariefkaart

Prijs voor distributie en huur meter  (2)

Uw intercommunale

(c€/kWh) Bijdrage prijs (€/jaar)

0-5000 kWh
5001-150 000

kWh
150 001-400

000 kWh
0-5000 kWh

5001-150 000
kWh

150 001-400
000 kWh

ORES (Brabant
wallon)

4 1.77 1.26 29.92 123.81 768.35

ORES (Hainaut Gaz) 4.56 2.29 1.76 29.03 118.23 730.72

ORES (Luxembourg) 3.28 1.49 1.1 25.86 98.53 597.53

ORES (Mouscron) 3.57 1.82 1.41 26.05 99.78 605.94

ORES (Namur) 4.29 1.95 1.4 30.25 125.79 781.83

RESA 3.59 1.93 1.67 32.83 115.86 913.88

Taksen, heffingen en bijdragen (3)

 (c€/kWh)

Bijzondere accijns * 0.06534

Energiebijdrage 0.12073

Aansluitkosten 0.0075
* Vanaf 01/01/2022 wordt de federale bijdrage vervangen door een bijzondere accijns. De accijns wordt jaarlijks berekend
op basis van een degressief tarief per verbruiksschijf.

(2) Alle kosten verbonden aan het gebruik van de netten, net zoals de taksen, vergoedingen, bijdragen en toeslagen, blijven
variabel, aanpasbaar en volledig doorrekenbaar aan de klant, zelfs retro-actief. Deze prijsonderdelen zijn degene die de
Regulatoren hebben goedgekeurd op het moment van opmaak van deze tariefkaart voor een jaarlijks gelezen meter. In het
geval dat er een verschil zou zijn tussen de tarieven van Mega enerzijds en de wettelijke bijdragen en nettarieven
anderzijds, zijn het deze laatste die gelden.
(3) Taksen, heffingen en bijdragen van toepassing bij het opmaken van deze prijslijst (gepubliceerd op de website
www.creg.be). Iedere wijziging van taksen, heffingen of bijdragen wordt doorgerekend zonder meerkosten. NB: - De
opbrengst van deze federale bijdrage is bestemd voor de financiering van drie fondsen, die worden beheerd door de CREG:
het CREG-fonds, het Sociaal Energiefonds en het fonds Beschermde Klanten. Het bedrag van deze bijdrage werd
vastgelegd in een Koninklijk Besluit voor de toepassing van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige
produkten en andere door middel van leidingen. De correcte doorrekening van de federale bijdrage ligt onder de controle
van de CREG. De federale bijdrage is niet aan btw onderworpen. - De aansluitkosten zijn niet aan btw onderworpen. Bedrag
van {{FEEUNDERLIMIT}} voor de eerste 100 kWh. - De bijdrage van energie wordt toegewezen aan het fonds voor het
financiële evenwicht van de sociale zekerheid.
Wanneer je je facturen niet betaalt:
7 dagen na de vervaldatum van de factuur ontvang je een eerste herinnering via de post; deze kost € 7,5.
21 dagen na de vervaldatum van de factuur ontvang je een ingebrekestelling via de post; deze kost € 15.
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