
Type meter

Enkelvoudig

Tariefformule 

(€/MWh - Excl. BTW)

TFF * 1,016 + 7,48

De prijs wordt 
berekend aan de 
hand van 
onderstaande 
indexwaarde:

TTF van Q1 2022 is 
99.11 €/MWh

Een variabele prijs

De energiekost wordt bepaald door Bolt aan de hand van de 
groothandelsprijzen. We passen de formule TTF + 
bevrachterkost toe. De bevrachterkost is de kost die Bolt dient 
te betalen aan een bevrachter voor het verzekeren van de 
gaslevering.



De TTF indexwaarden worden dagelijks gepubliceerd op: 

https://www.powernext.com/spot-market-data

Bolt Go - gas
excl. BTW

Energiekost Enkelvoudig c€10.82/kWh

€0,99/maandAbonnementskost

April 2022 - professioneel

Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel


0726.633.730  boltenergie.be

Taksen en heffingen (excl. BTW)

Energiebijdrage (c€/kWh)

Federale accijns (c€/kWh)*

Aansluitingsvergoeding (c€/kWh)**

0,09978

0,066


-


0,09978

0,066


0,00750

0,09978

0,066


-


VL WAL BRU

*Bijzondere accijns van toepassing vanaf 01/01/2022 ter vervanging van de federale bijdrage. Deze bijzondere accijns 
wordt berekend volgens een degressief tarief per verbruiksschijf, berekend op jaarbasis. **Niet van toepassing op de 
eerste 100 kWh. Deze bijdrage is verhoogd met een forfaitair bedrag van € 0,0075.

Distributiekosten Transport Meet- en 
telactiviteit

Klein verbruik

<= 5.000kWh

Vlaanderen

Fluvius (Gaselwest)

Fluvius (Imewo)

Fluvius (Intergem) 

Fluvius (Iveka)

Fluvius (Iverlek) 

Fluvius (Sibelgas)

Fluvius (Antwerpen)

Fluvius (Limburg)

Fluvius (West)


1.685

1.951

1.492

1.596

1.626

1.752

1.923

1.349

2.151

3.303

3.768

2.713

2.948

3.547

2.965

24.73

23.99

21.37

21.53


25

27.13

1.466

1.889

1.232


1.5

1.612

1.593

11.63

13.45

10.19

10.98

11.26

11.83

13.11

11.6

5.84

0.893

0.711

0.712

0.636

0.731

0.676

0.546

0.723

0.93

51.24

75.48

49.2


58.96

56.01

65.62

81.97

42.91

66.88

0.147

0.147

0.147

0.147

0.147

0.147

0.147

0.147

0.147

11.53

11.53

11.53

11.53

11.53

11.53

11.53

11.53

11.53

ORES (Brabant Wallon)

ORES (Hainaut Gaz)

ORES (Luxembourg)

ORES (Mouscron)

ORES (Namur)

TECTEO RESA

Wallonië

Variabel

(c€/kWh)

Vast

(€/jaar)

Variabel

(c€/kWh)

Vast

(€/jaar)

(c€/kWh) (€/jaar)

Gemiddeld verbruik

> 5.000 kWh en <= 150.000 kWh

Gas - Nettarieven (excl. BTW)

102.32

97.71

81.43

82.46


103.96

95.75

0.147

0.147

0.147

0.147

0.147

0.147

-

-

-

-

-

-

Brussel

SIBELGA 1.772 4.98 1.103 38.46 0.147 15.81



* Indien het meest recente berekende gestandaardiseerd jaarlijks verbruik lager is dan of gelijk is aan 5 000 kWh.

** Indien het meest recente berekende gestandaardiseerd jaarlijks verbruik hoger is dan 5 000 kWh.

Openbare Dienstverplichtingen (Brussel) €/jaar

6 of 10 m3/h*


6 of 10 m3/h**


16 m3/h


25m3/h


40 m3/h


65 m3/h


100 m3/h


160 m3/h

2,76


9,48


23,16


57,12


114,24


285,48


396,96


509,88

INFORMATIE OVER JOUW TARIEF

De index TTF wordt als volgt gedefinieerd: is het rekenkundig gemiddelde van de 
dagprijzen van TTF Day Ahead. De TTF Day Ahead prijzen worden dagelijks 
gepubliceerd. Bovenstaande tabel toont de verkoopsprijs gebaseerd op de meest 
recente TTF waarde. Als het te factureren verbruik verkregen van de netbeheerder 
geen kwartierwaarden bevat, zullen we het verbruik RLP-gewogen (publicatie door 
Synergrid) herverdelen.



Bolt  kan  nieuwe  parameters  of  nieuwe  componenten  toepassen  op  voorwaarde  
dat de  huidige  parameters  niet  langer  representatief  zijn  voor  de  economische  
waarde, worden   afgeschaft,   niet   langer   beschikbaar   zouden   zijn,   niet   of   
onregelmatig gepubliceerd  worden.  Bolt  zal  trachten  om  het  gemiddelde  
prijsniveau  gelijk  te houden.  De  energiekost,  die  varieert  naargelang  de  evolutie  
van  de  parameters waaruit  de  tariefformule  bestaat,  wordt  berekend  op  basis  
van  de  index  die  van toepassing is tijdens de periode waarvoor u wordt 
gefactureerd bij de afrekening van uw  reële  verbruik.  De  bedragen  vermeld  in  uw  
afrekening  kunnen  daarom  afwijken van de bovenstaande prijzen. U  betaalt  een  
maandelijkse  abonnementskost.  Dit is een maandelijkse pro-rata vergoeding per 
aansluiting (gas en/of elektriciteit). Deze  dekt  de  vaste  operationele kosten  van  
Bolt.  De  abonnementskost  wordt  aangerekend  op  elke  afrekenings-  of slotfactuur.  
De  hierboven  vermelde  tarieven  voor  het  gebruik  van  de  netten  zijn  de kosten  
die  zijn  goedgekeurd  door  de  bevoegde  regulator  en  de  waarden  van  de taksen,  
heffingen,  bijdragen  en  toeslagen  zijn  de  meest  recent  gekende  waarden  op het 
moment van creatie van deze bijzondere voorwaarden. Eventuele wijzigingen van deze  
elementen  worden  volledig  aangerekend  tegen  de  kostprijs  zoals  bepaald  in  de 
algemene voorwaarden. Dit kan ook retroactief.


DUUR VAN LEVERINGSOVEREENKOMST

De leveringsovereenkomst is van onbepaalde duur. 



BETALING EN VERZENDWIJZE FACTUUR

Contractondertekening kan enkel online. Dit is een exclusief online tarief voor klanten

die zich inschrijven via www.boltenergie.be en kiezen voor de betaalwijze domiciliëring

en de verzendwijze per e-mail. Dit om administratie te vereenvoudigen en papier te

sparen. Bij laattijdige betaling, zullen wij u minstens één herinnering sturen. Bij gebreke

aan betaling binnen de in de herinnering voorziene termijn, sturen wij u een

ingebrekestelling. Voor een herinningersbrief wordt 8 EUR aangerekend in Vlaanderen

en 7,5 EUR in Brussel en Wallonië. De kost voor een ingebrekestelling is 15 EUR. Bij

laattijdige betaling bent u gehouden tot het betalen van verwijlinteresten aan de

wettelijke interestvoet als u een Consument bent, en als u een Kleine Professionele Klant

bent de interestvoet zoals bepaad in de wet betreffende de betalingsachterstand bij

handelstransacties van augustus 2002. Wanneer wij uw factuur hebben overgemaakt

aan een derde dan betaalt u eveneens een forfaitaire schadeloosstelling van 10% op elk

onbetaald bedrag, met een minimum van 55EUR, ter vergoeding van buitengerechtelijke

invorderingskosten, onverminderd het recht om meerdere schade en nadelen te

bewijzen.



CONTACT KLANTENDIENST

Het contact met de klantendienst verloopt via email en online via de persoonlijke

klantenzone met online diensten.

PREPAID

Na het afsluiten van de Overeenkomst ontvangt u een bevestigingse-mail met daarin 
een verzoek tot betaling van een voorschot. De hoogte van dit voorschot wordt voor 
de initiële facturatiecyclus bepaald op 1500 euro incl. BTW per EAN in geval van een 
elektriciteitsaansluiting en op 2000 euro incl. BTW per EAN in geval van een 
aardgasaansluiting.  Dit voorschot dient te worden voldaan binnen 14 kalenderdagen 
na ontvangst van het verzoek tot betaling. 



U zal geen tussentijdse voorschotfacturen meer ontvangen die betrekking hebben op 
uw verbruik tijdens de initiële facturatiecyclus. Op de afrekeningsfactuur zal het door 
u verschuldigde bedrag (verbruikt volume op het ogenblik van uw meteropname 
vermenigvuldigd met de prijs in euro) (hierna “Effectief Verschuldigd Bedrag”) worden 
verrekend met het door u betaalde voorschotbedrag voor de periode tot aan uw 
meteropname. Indien blijkt dat het Effectief Verschuldigd Bedrag minder 
respectievelijk meer bedraagt dan het voorschotbedrag, zal het verschil aan u worden 
terugbetaald respectievelijk van u worden gevorderd.



VOORWAARDEN

U geniet van de Bolt Go Tarieven op voorwaarde dat u: 



- Geen aanpassing van de hoogte van uw voorschotfactuur vraagt; 


- De betalingen van uw voorschotbedragen en afrekeningsfacturen tijdig voldoet; 


- Geen verzoek aan ons richt om tussentijdse facturen te ontvangen; 


- Uitsluitend met ons communiceert via het online energieportaal of via onze website boltenergie.be;


- Zich niet afmeldt om uw communicatie uitsluitend via elektronische weg te ontvangen. 



Indien u (één van) bovenstaande voorwaarden (hierna “Bolt Go Voorwaarden”) niet 
nakomt, behoudt Bolt zich het recht voor de geïndexeerde ‘Bolt’ tarieven (met 
tussentijdse facturatie) zoals vermeld in de Tariefkaart (hierna “Alternatieve Tarieven”) 
aan te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de 
niet-nakoming plaatsvond. Indien we beslissen om in geval van niet-nakoming de 
Alternatieve Tarieven aan te rekenen, zullen we u hierover informeren. 



Indien u het verzoek tot betaling van het eerste voorschotbedrag na intekening niet 
tijdig voldoet, zullen de Alternatieve Tarieven vanaf de aanvang van de levering van 
toepassing zijn en zal u tussentijdse facturatie ontvangen. 

  

Bij de eerste jaarlijkse afrekening zal een nieuw voorschot worden berekend op basis 
van de verbruiksgegevens aangeleverd door de netbeheerder. Na de afrekening zal een 
voorschotfactuur worden gestuurd die betrekking heeft op de voorafbetaling van de af 
te nemen energie tijdens de volgende duurtijd en het nieuwe voorschotbedrag in 
rekening neemt. Na betaling van deze voorschotfactuur zal u geen tussentijdse 
voorschotfacturen meer ontvangen die betrekking hebben op uw verbruik tijdens de 
volgende duurtijd.
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