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BIJLAGE II (PRODUCT & PRIJS) 
Geldig Gedurende: JAN/FEB/MAA - 2022 

Ref. Naar leveringscontract __________________________  
ELINDUS NV | Meersstraat 13 bus 2.1, 8790 Waregem 
BE0844.206.143 | RPR Kortrijk 
KBC BE40 7380 3489 5063 BIC KREDBEBB 

1. PRODUCTEN / PRIJZEN / KORTINGEN

DYNAMIC(elektriciteit)  

Energieprijs (1) Bijdrage GSC & WKK (2) Distributienettarieven, transport, 
heffingen, taksen en bijdrages (3) 

Variabele Formule 
Dynamic Forecast 

Y+1
VREG 

Enkel 
Y-1 

12,197 23,246 2,15 €c/kWh 

Dag 12,938 24,772 0,4256 c€/kWh 

Nacht 10,961 20,704 SPW 

Excl. Nacht 

EPEX SPOT + 1,75 €c/kWh 

EPEX SPOT + 1,75 €c/kWh 

EPEX SPOT + 1,75 €c/kWh 

EPEX SPOT  +  1,75 €c/kWh 10,961 20,704 2,9498 €c/kWh 

Brugel 

Vlaanderen 

Bijdrage GSC: (21,5% x C x 100€/st) 

Bijdrage WKK: (11,2% x C x 38€/st) 

Wallonië
Bijdrage GSC: (39,33% x C x 75€/st) 

Brussel
Bijdrage GSC: (10,8% x C x 100€/st) 1,08 €c/kWh 

(1) De energieprijzen worden berekend volgens bovenstaande 
“Variabele formule” op basis van  EPEX  Spot en gewogen aan de hand 
van de op elk van de aansluitingen van toepassing zijnde lastprofielen. 
De energieprijzen zijn exclusief netverliezen en 
onbalansregime. Bovenstaande energieprijzen en 
prijsformulecomponenten zijn in c€/kWh. Bij meterinstallatie waarbij 
SMR3 geactiveerd is, zullen de werkelijke profielwaardes worden 
gebruikt. De abonnementskost is in EUR/aansluitpunt/begonnen jaar, 
ongeacht de meterconfiguratie. Alle prijzen zijn  exclusief  BTW. 

Ter  indicatie  : Prijs "Dynamic  Y-1" is  de gemiddelde EPEX Spot  prijs  van  
de   voorbije   4   kwartalen.   Prijs   "Forecast Y+1"  is  de  voorspelde  
gemiddelde  prijs   voor   een    periode   van   12 maanden  (start periode   =  
1ste   maand   van   het   huidige   kwartaal)   op basis  van   Endex forward  
prijzen,  berekend   op   de   5de  laatste   beursdag van het vorige kwartaal. 
Deze indicatieve energieprijzen zijn exclusief volumeweging.

(2) Deze quota zijn onder voorbehoud goedkeuring 
bovenvermelde instantie (VREG, SPW of BRUGEL). Deze 
certificaatprijzen zijn indicatief voor periode 01/2022 - 
12/2022, exclusief BTW. 

Wettelijke wijzigingen worden overgenomen. 

(3) Deze bedragen zijn voor elke leverancier 
identiek. Ze zullen transparant worden 
doorgerekend, afgerond op 5 decimalen 
(€/kWh). U vindt deze op de website van uw 
netbeheerder, regulator of kan ze via ons 
bekomen.

100% CO2-vrij:  100% mix van nucleaire energie en fossiele brandstofvrije groene energie.  
Officiële referentiebron: AIB, tabel 2 in resultaat European Residual Mixes 2019. 

FLUX(gas) 

Energieprijs (4) Bijdrage transport (5) 
Flux Forecast 

Y+1 

10,624 

Variabele Formule 

Enkel

Y-1

TTFdam + 1,00 €c/kWh 5,650 

(5) Deze  bedragen  zijn  voor   elke leverancier  identiek   en 
worden opgelegd door de daartoe bevoegde instanties.   Ze 
zullen transparant worden doorgerekend, afgerond op 2 
decimalen. De bijdrage transport wordt op beslissing van 
de CREG afzonderlijk op de afrekening vermeld. Voor 
2022 bedraagt het geraamde tarief 0,147 c€/kWh 
(exclusief BTW). 

U vindt extra info via uw netbeheerder.

2.1 De algemene voorwaarden kunnen teruggevonden worden op http://www.elindus.be/nl/algemene-voorwaarden. 
2.2 Deze bijlage II dient samen met de overeenkomstige bijlage I (met zelfde geldigheids-periode) aan dit leveringscontract gehecht worden op basis van het overeenkomstig 
ondernemingsnummer van de klant. De prijsvoorwaarden zijn van toepassing volgens de gekozen specificaties per aansluitpunt in overeenkomstige bijlage I. 
2.3 De klant erkent dat alle voorwaarden van dit leveringscontract integraal op deze bijlage van toepassing zijn.  

(4) De energieprijzen  worden  berekend  volgens  bovenstaande 
"Variabele Formule"   op   basis   van   TTFdam   (Day   Ahead   TTF) prijzen 
en worden gewogen aan de hand van de op elk van de aansluitingen 
van toepassing zijnde lastprofielen. Bovenstaande energieprijzen en 
prijsformulecomponenten    in   c€/kWh.  De abonnementskost  is  in   EUR/
aansluitpunt/begonnen   jaar.   Alle prijzen zijn exclusief BTW. Ter 
indicatie: Prijs  "Flux  Y-1"  is  de gemiddelde prijs van de voorbije 4 
kwartalen.  Prijs  "Forecast  Y+1" is de  voorspelde gemiddelde  prijs 
voor   een   periode   van   12 maanden (start periode = 1ste maand van 
het  huidige  kwartaal) op basis van Endex forward  prijzen, berekend  op 
de  5de  laatste beursdag van het vorige kwartaal. Deze indicatieve 
energieprijzen zijn exclusief volumeweging.

2. GELDIGHEIDSVOORWAARDEN

Abonnement  60€/EAN/Jaar 

Abonnement  60€/EAN/Jaar 
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BIJLAGE II (PRODUCT & PRIJS) 
Geldig Gedurende: JAN/FEB/MAA - 2022 

Ref. Naar leveringscontract __________________________  
ELINDUS NV | Meersstraat 13 bus 2.1, 8790 Waregem 
BE0844.206.143 | RPR Kortrijk 
KBC BE40 7380 3489 5063 BIC KREDBEBB 

1. PRODUCTEN / PRIJZEN / KORTINGEN

INJECTIE (elektriciteit)  

Energieprijs (1) Facturatie(2) 

Variabele Formule 
Forecast 

Y+1
Enkel EPEX SPOT – 0,5 €c/kWh 20,996 (2) De betalingen aan de klant voor de injectie van energie verloopt op basis van ontvangen 

volumes van de verantwoordelijke distributienetbeheerder(s), volgens diens vastgelegde 
periodiciteit. 

Een (terug)betalingstermijn van 14 kalenderdagen geldt. 

Dag EPEX SPOT – 0,5 €c/kWh 22,522

Nacht EPEX SPOT – 0,5 €c/kWh 18,454 

Excl. Nacht EPEX SPOT – 0,5 €c/kWh 18,454 

Abonnement  0€/EAN/Jaar 

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de regeling rond self-billing zoals wettelijk 
bepaald in artikel 53, §2 Wbtw en verder uitgewerkt in de circulaire 53/2013 van 16 
december 2013. Dit akkoord is geldig voor alle handelingen waarvoor facturen tussen 
partijen dienen te worden opgesteld, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke opzegging door 1 
van beide partijen. 

(1) De energieprijzen worden berekend volgens bovenstaande
“Variabele formule” op basis van  EPEX  Spot BE  en gewogen worden aan 
de hand van de op elk van de aansluitingen van toepassing zijnde 
lastprofielen. Bovenstaande energieprijzen en prijsformulecomponenten 
zijn in c€/kWh. Bij meterinstallatie waarbij SMR3 geactiveerd is, zullen de 
werkelijke profielwaardes worden gebruikt. De abonnementskost is in 
EUR/aansluitpunt/begonnen jaar, ongeacht de meterconfiguratie. 
Alle prijzen zijn  exclusief  BTW. 

Ter  indicatie  : Prijs   "Forecast Y+1"  is  de  voorspelde  gemiddelde  prijs  
voor   een    periode   van   12 maanden  (start periode   =   1ste   maand   van  
het   huidige   kwartaal)   op basis  van   Endex forward  prijzen,  berekend   
op  de   5de  laatste   beursdag van het vorige kwartaal. Deze 
indicatieve energieprijzen zijn exclusief volumeweging. 

Beperkte vermarkting injectie is de standaard service in Vlaanderen voor 
afnamepunten met een decentrale productie-installatie met een maximaal 
vermogen van 10 kVA en een digitale meter.  
De energieleverancier factureert zowel injectie als bruto consumptie via 
eenzelfde aansluitpunt. Uw afname en injectie worden apart afgerekend. 

2. GELDIGHEIDSVOORWAARDEN

2.1 De abonnementskost is in euro per aansluitpunt en per begonnen jaar. 
2.2 De algemene voorwaarden kunnen teruggevonden worden op http://www.elindus.be/nl/algemene-voorwaarden. 
2.3 Deze bijlage II dient samen met de overeenkomstige bijlage I (met zelfde geldigheids-periode) aan dit leveringscontract gehecht worden op basis van het overeenkomstig 
ondernemingsnummer van de klant. De prijsvoorwaarden zijn van toepassing volgens de gekozen specificaties per aansluitpunt in overeenkomstige bijlage I. 
2.4 De klant erkent dat alle voorwaarden van dit leveringscontract integraal op deze bijlage van toepassing zijn.  
2.5 Het tarief Injection geldt voor alle aansluitingen elektriciteit vermeld in Bijlage I waarvan de injectie vermarkt wordt. Elindus krijgt het type vermarkting en de 
startdatum ervan door van de betrokken netbeheerder(s). 

3. HANDTEKENINGEN 

Gedaan te:  Handtekening Leverancier Handtekening Klant 
Datum:  Lode Hullebusch Comm. V. 
Agent:  #SIG01_112_150# 
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