
Tarief leegstaande woning

Variabele prijzen aardgas voor contracten afgesloten in Oktober 2022
Voor particulieren in het Vlaamse Gewest

Prijzen inclusief 6% btw
(9)

Samenstelling van je energieprijs
(6)

Jouw Voordelen

- Je betaalt enkel je reële

verbruik en geen vaste

vergoeding

- Dit energiepakket is specifiek

ontworpen voor leegstaande

huizen

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)

0,00 46,869

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
Meteropname

Vaste
vergoeding

(€/jaar)

Afname
(€cent/kWh)

Vaste
vergoeding

(€/jaar)

Afname
(€cent/kWh)

Vaste
vergoeding

(€/jaar)

Afname
(€cent/kWh)

Jaarlijks
(€/jaar)

Maandelijks
(€/jaar)

(€cent/kWh)

FLUVIUS ANTWERPEN 13,90 2,038 86,89 0,579 347,56 0,405 12,22 88,89 0,141

FLUVIUS LIMBURG 12,30 1,430 45,48 0,766 614,96 0,387 12,22 88,89 0,141

FLUVIUS WEST 6,19 2,280 70,89 0,986 711,05 0,560 12,22 88,89 0,141

GASELWEST 12,33 1,786 54,31 0,947 530,21 0,630 12,22 88,89 0,141

IMEWO 14,26 2,068 80,01 0,754 395,07 0,543 12,22 88,89 0,141

INTERGEM 10,80 1,582 52,15 0,755 419,65 0,510 12,22 88,89 0,141

IVEKA 11,64 1,692 62,50 0,674 390,65 0,456 12,22 88,89 0,141

IVERLEK 11,91 1,724 59,37 0,775 445,03 0,517 12,22 88,89 0,141

SIBELGAS 12,54 1,857 69,56 0,717 153,85 0,660 12,22 88,89 0,141
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(9)

Supplementen 

Toeslagen (€cent/kWh)

Energiebijdrage 0,10577

Federale Accijns (8) 0,05724

(1) Bovenstaande prijs werd berekend op basis van de driemaandelijkse
parameter TTF103 (Heren) = 212,3097 €/MWh, van toepassing tijdens
het 4de trimester 2022. 
De multiplicator van TTF103 (Heren) is zo opgesteld dat de prijs van
TTF103 (Heren) wordt omgezet in c€/kWh.
De parameter TTF103 (Heren) wordt berekend en gepubliceerd door
ENGIE (zie engie.be). De parameter TTF103 (Heren) evolueert in
functie van de gasprijs op de groothandelsmarkt van Nederland
“ESGM” (TTF). 
De definitie van TTF103 (Heren) is de volgende: TTF103 (Heren) is het
rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse forward prijzen van
aardgas voor het betrokken leveringskwartaal 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 het trimester 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 Oktober 2022 is: 

Afname: 1,7540 + 0,2000 x TTF103 (Heren)

(2) De netwerkkosten worden goedgekeurd door de CREG en door de
VREG. 

(3) Op deze kost betaal je geen btw.

(6) De berekening is gemaakt in augustus 2022 voor een EASY Indexed
contract op basis van een particulier verbruik van 16000 kWh/jaar in
Vlaanderen. Prijzen inclusief 6% btw.

(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.

(9) De btw kan aangepast worden in functie van wettelijke wijzigingen.

Kosten voor herinneringen en ingebrekestellingen 
Bedragen die van toepassing zijn in 2022

(3) (7)

Kosten voor herinneringen (1ste gratis) 7,50 € (max)

Kosten voor ingebrekestellingen 15,00 € (max)


