
 Aardgas

 Energie (c€/kWh)

Aardgas

Energieprijs (c€/kWh)

Vaste vergoeding (€/jaar)

- De klantendienst verloopt voor het Zen

product telefonisch of online. U ontvangt

uw facturen uitsluitend via e-mail.

Tariefkaart
Particuliere klant - Vlaanderen

Uw aardgascontract bij Mega omvat de prijsvoorwaarden en het ingevulde inschrijfformulier. De algemene voorwaarden van
Mega zijn beschikbaar op de website www.mega.be. We zijn tot uw beschikking voor meer informatie over onze tarieven.

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)

- Mega compenseert de CO2-uitstoot door te investeren in milieuprojecten. Meer info op https://www.mega.be/nl/elektriciteit-en-aardgas/co2-
compensatie. Als u deze optie wilt activeren, dient u een bijkomende kost van 0,15 c€ excl. btw/kWh te betalen.
- Indien de voorwaarden niet worden nageleefd, behoudt Mega zich het recht om uw contract over te dragen of te hernieuwen, op voorwaarde dat u
minstens twee maanden op voorhand op de hoogte wordt gebracht, aan het COSY product. De voorwaarden en prijzen van dat product zijn
beschikbaar op onze website via de volgende link: https://www.mega.be/nl/elektriciteit-en-aardgas/energieprijzen. Bij facturatie van het nieuwe
tarief blijft het contract bestaan zonder toepassing van deze Bijzondere Voorwaarden.
- 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.

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 08/2022.
- 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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 Aardgas

Tariefkaart

Prijs voor distributie en huur meter  (2)

Uw intercommunale

(c€/kWh) Bijdrage prijs (€/jaar) Huur meter

0-5000 kWh
5001-150 000

kWh
150 001-400

000 kWh
0-5000 kWh

5001-150 000
kWh

150 001-400
000 kWh

(€/jaar)

Fluvius Antwerpen 2.04 0.58 0.4 13.9 86.89 347.56 12.22

Fluvius Limburg 1.43 0.77 0.39 12.3 45.48 614.96 12.22

Fluvius West 2.28 0.99 0.56 6.19 70.89 711.05 12.22

Gaselwest 1.79 0.95 0.63 12.33 54.31 530.21 12.22

Imewo 2.07 0.75 0.54 14.26 80.01 395.07 12.22

Intergem 1.58 0.76 0.51 10.8 52.15 419.65 12.22

Iveka 1.69 0.67 0.46 11.64 62.5 390.65 12.22

Iverlek 1.72 0.77 0.52 11.91 59.37 445.03 12.22

Sibelgas Noord 1.86 0.72 0.66 12.54 69.56 153.85 12.22

Taksen, heffingen en bijdragen (3)

 (c€/kWh)

Bijzondere accijns * 0.05724

Energiebijdrage 0.10577
* 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 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.
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