
Tariefkaart aardgas TotalEnergies tip - januari-februari-maart

2022

Bijzondere voorwaarden voor de variabele formule TotalEnergies tip voor aardgas in

Vlaams Gewest - inclusief 21% btw

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

opname van de meterstand. 

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

contracten die worden afgesloten vóór 1 April 2019 en op contracten die worden hernieuwd vóór 1 Juni 2019 (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 variabele 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

ENERGIE (C€/KWH) VASTE VERGOEDING (€/JAAR) 0

14,6429 0,00

De energieprijs wordt driemaandelijks geïndexeerd volgens de tariefformule TTF103 (Endex) + 0,698 c€/kWh (excl. btw). TTF103

(Endex) wordt gedefinieerd als het rekenkundig gemiddelde in c€/kWh van de van de referentieprijzen op het einde van de dag

(‘end-of-day’, werkdagen van ICE Endex) voor het kwartaal Q gepubliceerd tijdens de maand die direct voorafgaat aan het kwartaal

van de bevoorrading op de website van de energiebeurs ICE ENDEX (http://data.theice.com/) voor het product Dutch TTF Gas Base

Load Futures. Je kunt de aardgasparameters steeds raadplegen op www.creg.be/nl/evolprix.html. 

2. Gereguleerde tarieven

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

Kosten voor het gebruik van het distributie- en transportnet

UW

NETBEHEERDER

TRANSPORTKOSTEN
1 DISTRIBUTIEKOSTEN – VARIABELE TERMIJN 2 DISTRIBUTIEKOSTEN – VASTE TERMIJN 2

KOSTEN VOOR

MEET- EN

TELACTIVITEIT

0-5000
KWh

5001-150.000
KWh

150.001- 400.000
KWh

0-5000
KWh

5001-150.000
KWh

150.001- 400.000
KWh

Jaarlijks

c€/KWh c€/KWh c€/KWh c€/KWh €/jaar €/jaar €/jaar €/jaar

FLUVIUS - tarief
Antwerpen

0,1779 2,3267 0,6603 0,4619 15,8631 99,1837 396,7470 13,9508



FLUVIUS - tarief
GASELWEST

0,1779 2,0393 1,0809 0,7187 14,0723 62,0004 605,2420 13,9508

FLUVIUS - tarief
IMEWO

0,1779 2,3607 0,8598 0,6200 16,2745 91,3308 450,9790 13,9508

Fluvius - tarief
Limburg

0,1779 1,6329 0,8751 0,4418 14,0360 51,9211 701,9820 13,9508

FLUVIUS - tarief
INTERGEM

0,1779 1,8059 0,8619 0,5823 12,3299 59,8950 479,0390 13,9508

FLUVIUS - tarief
IVEKA

0,1779 1,9308 0,7696 0,5198 13,2858 71,3416 445,9330 13,9508

FLUVIUS - tarief
IVERLEK

0,1779 1,9677 0,8843 0,5907 13,6004 67,7721 508,0060 13,9508

FLUVIUS - tarief
SIBELGAS

0,1779 2,1200 0,8182 0,7541 14,3143 79,4002 175,6190 13,9508

Fluvius - tarief
West

0,1779 2,6028 1,1255 0,6383 7,0664 80,9248 811,6680 13,9508

Taksen, heffingen en bijdragen

TAKSEN, HEFFINGEN EN BIJDRAGEN 3

Federale bijdrage 4 0,0000 c€/kWh

Bijdrage op de energie 0,1208 c€/kWh

TOTAAL c€/kWh

Het aanbod TotalEnergies tip is onderworpen aan de algemene voorwaarden van TotalEnergies. Als de contractvoorwaarden van

deze formule in strijd zouden zijn met de algemene voorwaarden van TotalEnergies

(https://totalenergies.be/nl/particulieren/algemene-voorwaarden-van-totalenergies), dan zijn de onderhavige voorwaarden

doorslaggevend.

0 De vaste vergoeding is een forfaitaire vergoeding per aardgasaansluiting. Indien de Klant zijn leveringscontract van gas opzegt binnen de eerste 6

maanden na de aanvang van de levering overeenkomstig het initiële contract, zal een vaste vergoeding worden aangerekend van 6 maanden. Bij een

vroegtijdige beëindiging door de Klant 6 maanden na de aanvang van de levering overeenkomstig het initiële leveringscontract of bij een beëindiging

vanaf het tweede jaar, wordt een vaste vergoeding aangerekend pro rata van het aantal leveringsdagen.

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

transportnetbeheerder (TNB), Fluxys. Transportnettarieven zoals goedgekeurd door de federale regulator (CREG) en gepubliceerd op diens officiële

website (www.creg.be). 

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 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 wettetlijke wijziging van taksen, heffingen of bijdragen wordt zonder meerkosten doorgerekend aan de klant.

4De 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 producten en andere door middel van leidingen. De CREG is gerechtigd om de correcte



toepassing van de bepalingen met betrekking tot de federale bijdrage te controleren.

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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