
FLOW pro Indexed onbepaalde

duur
Variabele prijzen aardgas voor contracten afgesloten in Juni 2022
Voor professionelen in het Waalse Gewest

Prijzen exclusief btw

Samenstelling van je energieprijs
(6)

Jouw Voordelen

Je profiteert meteen van

dalende marktprijzen voor

onbepaalde duur

Gratis diensten

- On-& Offline 5* klantendienst

- Factuur per post of per email 

- Kortingen bij onze partners

Geïndexeerde energieprijs - onbepaalde duur

Vaste vergoeding (€/jaar) Prijs per kWh   (€cent/kWh)
(1)

45,00 10,055

Netwerkkosten (distributie en transport) 
(2)

Distributie Distributie Transport

netbeheerder
Klein verbruik 

    <= 5 000 kWh/jaar
Gemiddeld verbruik

5 001 – 150 000 kWh/jaar
Groot verbruik 

>= 150 001 kWh/jaar

Vaste vergoeding
(€/jaar)

Afname
(€cent/kWh)

Vaste vergoeding
(€/jaar)

Afname
(€cent/kWh)

Vaste vergoeding
(€/jaar)

Afname
(€cent/kWh)

(€cent/kWh)

ORES (Brabant Wallon) 24,73 3,303 102,32 1,466 635,00 1,038 0,147

ORES (Hainaut Gaz) 23,99 3,768 97,71 1,889 603,90 1,456 0,147

ORES (Luxembourg) 21,37 2,713 81,43 1,232 493,83 0,908 0,147

ORES (Mouscron) 21,53 2,948 82,46 1,500 500,78 1,165 0,147

ORES (Namur) 25,00 3,547 103,96 1,612 646,14 1,161 0,147

TECTEO - RESA 27,13 2,965 95,75 1,593 755,27 1,379 0,147



FLOW pro Indexed onbepaalde

duur
Variabele prijzen aardgas voor contracten afgesloten in Juni 2022
Voor professionelen in het Waalse Gewest

Prijzen exclusief btw

Supplementen 

Toeslagen (€cent/kWh)

Energiebijdrage 0,09978

Federale Accijns (8) 0,066

Aansluitingsvergoeding (3) 0,00750

(1) Bovenstaande prijs werd berekend op basis van de maand parameter
TTF101 (Heren) = 92,9494 €/MWh, van toepassing voor Juni 2022. De
multiplicator van TTF101 (Heren) is zo opgesteld dat de prijs van
TTF101 (Heren) wordt omgezet in c€/kWh. De parameter TTF101
(Heren) wordt berekend en gepubliceerd door ENGIE (zie engie.be).
De parameter TTF101 (Heren) evolueert in functie van de gasprijs op
de groothandelsmarkt van Nederland “ESGM” (TTF). De definitie van
TTF101 (Heren) is de volgende: TTF101 (Heren) is het rekenkundig
gemiddelde van de dagelijkse forward prijzen van aardgas voor het
betrokken leveringsmaand op de "European Spot Gas Markets"
("ESGM") (zoals gepubliceerd door ICIS-Heren Energy Ltd., onder de
titel "TTF Price Assessment") gepubliceerd gedurende de maand
voorafgaand aan de maand van levering.

De verbruiksfacturen worden opgemaakt op basis van het gewogen
gemiddelde van de prijzen van de betreffende verbruiksperiode

De formule exclusief btw van toepassing voor Juni 2022 is: 

Afname: 0,7600 + 0,1000 x TTF101 (Heren)

(3) Op deze kost betaal je geen btw.

(6) De berekening is gemaakt in februari 2022 voor een EASY pro
Indexed contract op basis van een professioneel verbruik van 35000
kWh/jaar in Wallonië.

(7) Meer informatie over je betalingen vind je op
www.engie.be/nl/support/faq/factuur/betalingen.

(8) Bijzondere accijns van toepassing vanaf 01.01.2022 ter vervanging
van de federale bijdrage. Deze wordt berekend op jaarbasis volgens
een degressief tarief per verbruiksschijf.


