TARIEFKAART
Particuliere klant - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Elektriciteit SELECT
Variabel tarief februari 2022 - incl. 21% BTW
Prijzen en voorwaarden geldig voor contracten afgesloten in februari 2022 die uiterlijk starten op 30.4.2022
Ze zijn ook geldig voor alle contracthernieuwingen in de maand mei 2022.
onbepaalde duur
Contractduur:

De tariefkaart maakt integraal deel uit van uw leveringscontract met AECO.

→
Stroom van AECO

83,43% wind

✔
✔
✔

8,52% zon
8,05% water

✔
✔

AECO is een leverancier voor elektriciteit
uitsluitend opgewekt uit hernieuwbare bronnen.
SELECT is 100% groene stroom, geproduceerd in België,
gecertificeerd door garanties van oorsprong.

Bron: VREG fuelmix 2020

Voorwaarden: uw jaarlijkse vaste vergoeding is niet gratis en u kiest de verzendwijze via e-mail voor de hele contractduur.

BONUS SELECT:

BIJZONDERE VOORWAARDEN SELECT:

✔ 50% KORTING OP DE VASTE VERGOEDING

Aanbod alleen geldig voor aandeelhouders van CLEAN POWER EUROPE

✔ TARIEFFORMULE GEGARANDEERD VOOR 12 MAANDEN:
AECO verbindt zich ertoe tijdens de erste 12 maanden van de levering de formule niet
aan te passen.

contract.

✔ BUNDEL MET UW AARDGASCONTRACT:
vergoeding voor uw aardgascontract in dit bundel.

Uw energiefactuur bestaat uit de navolgende onderdelen [1+2+3+4]:
1. Energieprijs en vaste vergoeding:
Wij factureren u de gereduceerde vaste vergoeding waarop u als aandeelhouder recht heeft.

Meter

Groene stroom

Injectie*

Geïndexeerde prijs

Geïndexeerde prijs

29,980
32,527
25,579
25,579

14,269
16,566
8,336
-

Eenvoudig:
Tweevoudig dag:
Tweevoudig nacht:
Exclusief-nacht:

Jaarlijkse vaste vergoeding

(*) Tarief van toepassing voor de in het Belgische laagspanningsnet geïnjecteerde elektriciteit van klanten met zonnepanelen en een bidirectionele of digitale meter. De
injectieprijs is niet aan BTW onderworpen en zal worden gecrediteerd volgens de Algemene voorwaarden voor injectie. De vaste vergoeding voor injectie is te betalen als
AECO niet tegelijkertijd uw stroomleverancier voor verbruik is.

2. Kosten voor groene stroom:
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2022

Kosten groene stroom

1,531

PRIJSINDEXATIE

tariefformule excl. BTW:
Afname
Injectie
INFORMATIE OVER HET TARIEF

Eenvoudig:
0,119*Belpex+2
0,085*Belpex-2

Tweevoudig dag:
0,13*Belpex+2
0,097*Belpex-2

Tweevoudig nacht:
0,1*Belpex+2
0,054*Belpex-2

Exclusief-nacht:
0,1*Belpex+2
-

De prijzen zijn geldig voor particulieren met een jaarlijks verbruik < 50 MWh, met jaarlijkse meteropname en met een laagspanningsaansluiting < 56kVA. De berekening van
de vaste vergoeding gebeurt pro rata het aantal dagen van de leveringsperiode. Berekening van de kosten voor groene stroom: Q x Pc. Q = een door Brugel bepaalde
percentage van uw stroomafname waarvoor AECO groenestroomcertificaten moet indienen. Deze kosten worden aan de wettelijke wijzigingen aangepast en separaat op
CONTRACTDUUR
De duur van het contract is onbepaald. U heeft recht op een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. De levering start op het afgesproken datum. Indien u voor dit
contract aandelen wenst te kopen, verzoeken wij u, deze binnen 8 dagen te betalen, zodat de levering van dit product mogelijk is. Bij laattijdige betaling kan de levering niet
geactiveerd worden.
BETALING
Onze facturen dienen binnen 15 kalenderdagen na ontvangstdatum betaald te worden. Indien u uw factuur niet tijdig betaalt, zenden wij u een aanmaningsbrief (kosten: 7,5
rekenen (op het totaalbedrag van de onbetaalde factuur) aan het wettelijk tarief voor niet-betaling vanaf de vervaldatum van de factuur.
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3. Netkosten:
De volgende nettarieven zijn de bij de opstelling van de tariefkaart gekende tarieven. Elke aanpassing wordt zonder toeslagen aan de klant doorberekend - ook retroactief.

DISTRIBUTIE

Netbeheerder
(1)
SIBELGA

Ter beschikking gesteld
vermogen

Eenvoudig

Tweevoudig
dag

Tweevoudig
nacht

Exclusief nacht

Metering /
teller / vaste
term

<= 13 kVA

> 13 kVA

8,97

8,97

6,56

6,56

12,40

32,32

64,63

TRANSPORT

1,37

(1) De nettarieven (distributie en transport) werden goedgekeurd door de CREG en de regionale regulatoren en worden integraal doorgerekend aan de klant.

4. Toeslagen:
Federale Accijns per verbruiksschijf
0 - 19.999 kWh

1,64560

20.000 - 49.999 kWh

1,40118

50.000 - 999.999 kWh

1,31890

Energiebijdrage

0,23306

De federale accijns wordt berekend op jaarbasis.

Bijdrage Openbare dienstverplichtingen
<= 1,44 kVA

-

> 1,44 - <= 6 kVA

12,63

> 6 - <= 9,6 kVA

20,18

> 9,6 - <= 13 kVA

25,26

> 13 - <= 18 kVA

37,90

> 18 - <= 36 kVA

50,53

> 36 - <= 56 kVA

100,91

> 56 kVA

164,08
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