
 Elektriciteit

 100% Hydraulisch

 Energie (c€/kWh)

100% groene elektriciteit

TINA

(Variabel)
Injectie

(Variabel)
Injectie

(Vast)

1 jaar 1 jaar 1 jaar

Enkelvoudig 25.76 8.76 14.69

Tweevoudig
Dagtarief 31.16 8.76 14.69

Nachttarief 22.94 8.76 14.69

Exclusief nacht 22.94 0 0

Vaste vergoeding (€/jaar) 53 0 0

TINA
Particuliere klant - Brussels

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

1. Energieprijs (MEGA)
2. Kosten groene stroom (groenestroomcertificaten, ea)
3. Netwerkkosten
4. Taksen, heffingen en bijdragen (vastgelegd door de overheden)

Kostenverdeling *

Energie MEGA

Netbeheerders

Taksen en heffingen

Kosten groene stroom

BTW

Energieprijs en vaste vergoeding (1)

- De injectieprijzen zijn vrijgesteld van btw.
- De vaste vergoeding wordt per begonnen contractjaar betaald
- Injectietarief : als u een vast tarief betaalt voor uw verbruik, zal het injectietarief ook vast zijn gedurende de looptijd van uw contract. Heeft u een
variabel tarief? Dan zal uw injectietarief ook variabel zijn (maandelijks geïndexeerd). Het tarief is dan gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de
dagelijkse Day Ahead Belpex Baseload quoteringen tijdens de maand van de levering (zoals beschikbaar op de website van Nord Pool) en wordt
berekend volgens de formule (excl. BTW): Belpex * 0.6 – 1 €c/kWh.
- De prijs van variabele elektriciteit wordt driemaandelijks geïndexeerd voor de initiële contractperiode. Het is gebaseerd op het rekenkundig
gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead Belpex Baseload-noteringen tijdens het bevoorradingskwartaal, zoals beschikbaar op de website van Nord
Pool. De waarden van de indexeringsparameter Belpex zijn pas op het einde van het betrokken kwartaal bekend. Indien een afrekening plaatsvindt op
een moment dat de waarde van de indexeringsparameter voor het lopende kwartaal nog niet bekend is, wordt voor de berekening van het verbruikte
volume gedurende het lopende kwartaal de waarde(n) van de parameter maandindexatie gehanteerd ( rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse
Day Ahead Belpex Baseload-noteringen gedurende de maand van levering). In de bovenstaande tabel tonen we de prijs die geldt voor het vorig
kwartaal.
- Naargelang de type meter, is de tariefformule de volgende (exclusief btw); Enkelvoudige meter : Belpex * 1,14 + 1 c€/kWh; Tweevoudige meter – Dag
: Belpex * 1,39 + 1 c€/kWh; Tweevoudige meter – Nacht : Belpex * 1,01 + 1 c€/kWh; Exclusief Nachtmeter Belpex * 1,01 + 1 c€/kWh.

Kosten groene stroom (2)

Bijdrage groene stroom (c€/kWh) Bijdrage groene stroom

Brussels 1.683

(1) Deze prijzen zijn van toepassing voor alle contracten voor de levering van elektriciteit met een jaarlijks verbruik lager dan < 50 MWh. De
gepubliceerde prijzen zijn geldig voor jaarlijks gemeten klanten met een aansluiting van kleiner dan 56 kVA. Deze prijzen zijn geldig voor elk getekend
contract in 03/2022.
(2) De kosten voor groene stroom en van warmtekrachtkoppeling (voor Vlaanderen) worden als volgt berekend: Q x Pc. Q komt overeen met het
percentage (bepaald door de Gewesten) van uw verbruik waarvoor Mega groenestroomcertificaten en, indien van toepassing, certificaten van
warmtekrachtkoppeling aankoopt. De aankoop van deze certificaten fungeert als een belasting voor de consument en dient ter ondersteuning van de
productie van groene stroom in België. Pc komt overeen met de prijs per certificaat en bedragen (excl. Btw) voor groene stroom € 70,99 in Wallonië, €
107,96 in Brussel en € 98,50 in Vlaanderen. De prijs per WKK-certificaat in Vlaanderen bedraagt € 29,00. Deze kosten worden aangepast aan de
wetswijzigingen en marktomstandigheden en worden apart op de factuur vermeld.
* De grafiek is gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 10500 kWh/jaar voor een gezin met een enkelvoudige meter in Hasselt (netbeheerder Infrax).

Waar komt
je 100% groene 

stroom vandaan?
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 Elektriciteit

TINA

Prijs voor distributie, transport en huur meter (3)

Uw intercommunale
(c€/kWh) Transport

Huur meter en
vaste term

Capaciteitsterm
<=13kVA

Capaciteitsterm
>13kVA

Enkelvoudig Dag Nacht Exclusief nacht (c€/kWh) (€/jaar) (€/jaar) (€/jaar)

Sibelga 7.85 7.85 5.74 5.74 1.19 10.87 28.31 56.61

Taksen, heffingen en bijdragen (4)

Federale accijns * c€/kWh

Verbruik tussen 0 en 20.000 kWh 1.4416

Verbruik tussen 20.000 en 50.000
kWh

1.22748

Verbruik tussen 50.000 en 100.000
kWh

1.1554

* Vanaf 1/01/2022 worden de bijdragen voor de federale openbare
dienstverplichtingen en de federale bijdrage vervangen door één
bijzondere accijns. Deze accijns wordt jaarlijks berekend op basis van een
degressief tarief per verbruiksschijf.

Uw intercommunale Energiebijdrage
(c€/kWh)

Totaal (incl. BTW)
(c€/kWh)

Sibelga 0.20417 0.20417

Bijdrage ter financiering Openbare
dienstverplichtingen

(€/maand)

< 1,44 kVA 0

1,44 kVA en 6,00 kVA 0.92

6,01 kVA en 9,60 kVA 1.47

9,61 kVA en 13,00 kVA 1.84

13,01 kVA en 18,00 kVA 2.77

18,01 kVA en 36,00 kVA 3.69

36,01 kVA en 56,00 kVA 7.37

> 56,00 kVA 11.98

(3) 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.
(4) 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 vijf fondsen beheerd door de CREG:
denuclearisatiefonds, CREG-fonds, sociaal Energiefonds, fonds broeikasgassen, en fonds beschermde klanten. Het bedrag
van die federale bijdrage wordt bepaald door een besluit conform de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van
de elektriciteitsmarkt. De correcte doorrekening van de federale bijdrage ligt onder de controle van de CREG. De federale
bijdrage is niet aan btw onderworpen. - De bijdrage van energie wordt toegewezen aan het fonds voor het financiële
evenwicht van de sociale zekerheid. - De bijdrage voor openbaredienstverplichtingen (ODV) wordt gebruikt voor de
financiering van de lokale politiek met betrekking tot het rationeel gebruik van energie. Deze bijdrage wordt in geheel
doorgestort aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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.

Dit contract omvat een stilzwijgende verlenging. Dat betekent dat je contract aan het einde van de looptijd wordt
verlengd voor een identieke periode, onder dezelfde voorwaarden. Twee maanden voor het verstrijken van dit contract,
word je door Mega op de hoogte gebracht van de verlenging. Je kunt je tegen deze verlenging verzetten door Mega
simpelweg een schriftelijke aanvraag te sturen. Wanneer het contract eenmaal is verlengd, staat het je altijd vrij het
contract op te zeggen, zonder schadevergoeding, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
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