
 Aardgas

 Energie (c€/kWh)

Aardgas
TINA (Variabel)

1 jaar

Energieprijs (c€/kWh) 12.8

Vaste vergoeding (€/jaar) 52.57

- MEGA verbindt zich ertoe om alle CO2-

emissies gelinkt aan het gasverbruik van

TINA-contracten te compenseren door

een gecertificeerd

compensatiemechanisme, opgericht in

samenwerking met het Belgische bedrijf

CO2logic of een ander bedrijf waarvan

het label internationaal erkend is door

Gold Standard (http:/

/www.cdmgoldstandard.org).

TINA
Particuliere klant - Wallonië

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

1. Energieprijs (MEGA)
2. Netwerkkosten (opgelegd door de DNB)
3. Taksen, heffingen en bijdragen (vastgelegd door de overheden)

Kostenverdeling *

Energie MEGA

Distributie en Transport

Taksen en heffingen

BTW

Energieprijs en vaste vergoeding (1)

- De vaste vergoeding wordt per begonnen contractjaar betaald
- Als u in aanmerking komt voor het Sociaal Tarief, vindt u meer informatie over het bedrag en het sociaal tarief zelf op de website van de CREG:
https://www.creg.be/nl/consument/prijzen-en-tarieven/sociaal-tarief.
- De variabele prijs van aardgas TTF101 wordt maandelijks geïndexeerd. Deze prijs is gebaseerd op een rekenkundige gemiddelde in c€/kWh van de
referentieprijzen zoals die aan het einde van de dag zijn vastgesteld (“end of day”) van “month” contracten (contracten voor levering van aardgas op de
Nederlandse handelsplaats TTF in de daaropvolgende kalendermaanden), zoals gepubliceerd op de website Powernext. In de bovenstaande tabel
tonen we de prijs die geldt voor de lopende maand.
- De tariefformule voor de aardgas is de volgende (exclusief BTW): TTF101 (Endex) x 1,10 + 0,35 c€/kWh.

Transportkosten (1)

(c€/kWh)

Transportkosten 0.141

(1) Deze prijzen zijn van toepassing voor alle contracten voor de levering van aardgas met een jaarlijks verbruik lager dan < 200 MWh. Deze prijzen zijn
geldig voor elk getekend contract in 07/2022.
- De transportkosten werden aan uw transportbeheerder (Fluxys) overgeschreven, op basis van de tarieven die van de CREG goedgekeurd en door
Fluxys gepubliceerd werden. Deze tarieven kunnen door bevoegde autoriteiten gewijzigd worden.
* De grafiek is gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 17.500 kWh/jaar van een gezin met een jaarlijks opgenomen punt in Hasselt (netbeheerder
Infrax).
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https://www.creg.be/nl/consument/prijzen-en-tarieven/sociaal-tarief


 Aardgas

TINA

Prijs voor distributie en huur meter  (2)

Uw intercommunale

(c€/kWh) Bijdrage prijs (€/jaar)

0-5000 kWh
5001-150 000

kWh
150 001-400

000 kWh
0-5000 kWh

5001-150 000
kWh

150 001-400
000 kWh

ORES (Brabant
wallon)

3.5 1.55 1.1 26.21 108.46 673.1

ORES (Hainaut Gaz) 3.99 2 1.54 25.43 103.57 640.13

ORES (Luxembourg) 2.88 1.31 0.96 22.65 86.32 523.46

ORES (Mouscron) 3.12 1.59 1.23 22.82 87.41 530.83

ORES (Namur) 3.76 1.71 1.23 26.5 110.2 684.91

RESA 3.14 1.69 1.46 28.76 101.49 800.59

Taksen, heffingen en bijdragen (3)

 (c€/kWh)

Bijzondere accijns * 0.05724

Energiebijdrage 0.10577

Aansluitkosten 0.0075
* Vanaf 01/01/2022 wordt de federale bijdrage vervangen door een bijzondere accijns. De accijns wordt jaarlijks berekend
op basis van een degressief tarief per verbruiksschijf.

(2) 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.
(3) Taksen, heffingen en bijdragen van toepassing bij het opmaken van deze prijslijst. Iedere wijziging van taksen, heffingen
of bijdragen wordt doorgerekend zonder meerkosten. NB: - De aansluitkosten zijn niet aan btw onderworpen. Bedrag van
0.0075 € voor de eerste 100 kWh. - De bijdrage van energie wordt toegewezen aan het fonds voor het financiële evenwicht
van de sociale zekerheid.
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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