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Bijzondere voorwaarden   

 

→ Variabel tarief 

→ 100% Belgische windenergie 

→ Bijdrage aan een goed doel 

→ Facturen per Post 

 

Geldig voor contracten voor huishoudelijke klanten afgesloten in november 2022.  

Prijzen geldig voor contracten die aanvangen of hernieuwen in de periode 01/11/2022 tot 

31/01/2023. 

De tarieven (incl. 6% BTW) die aan u worden gefactureerd, bestaan uit 3 componenten:  

1. Energiekost en vaste jaarlijkse vergoeding 1 
   

Het Eco Life flex contract heeft een geïndexeerde energieprijs. Deze variabele energieprijs is 
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de Belpex ‘Day Ahead’ uurprijs van de maand van 
levering. De prijs is pas bekend nadat de maand afgelopen is. Elke maand wordt de energiekost 
aangepast aan de energieprijs op de energiemarkt. Voor oktober 2022 was de gemiddelde prijs 
157,392€/MWh excl. BTW.   
   
   Enkelvoudige 

meter   
Tweevoudige 

meter   
Uitsluitend 
nachtmeter   

AFNAME   Vaste vergoeding (€/jaar)   63,60   63,60  63,60   
Energiekosten (eurocent/kWh) dag   18,96 22,03    
Energiekosten (eurocent/kWh) nacht      16,525 

 

Energiekosten (eurocent/kWh) excl. nacht         15,929 
INJECTIE   Terugleververgoeding (eurocent/kWh) excl. BTW   14,952 14,952 14,952 
   
   Vlaanderen 

(eurocent/kWh)   

Kosten Groene stroom2   2,2106   
Kosten WKK2   0,3443   
   
   Meteropname   

Jaarlijks   Maandelijks   Kwartiergemeten   

Minimum bijdrage aan een goed doel 
(eurocent/kWh) incl. 6% BTW2   

0,106   0,0534   0,011   

  

 
 
 
 
 

 ECO LIFE FLEX 
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Tarief energiekost 
 

Het Eco Plus flex contract heeft een geïndexeerde energieprijs. Deze variabele energieprijs is 
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de Belpex ‘Day Ahead’ uurprijs van de maand van 
levering. De prijs is dus pas bekend nadat de maand afgelopen is. Elke maand wordt de energiekost 
aangepast aan de energieprijs op de energiemarkt.  
De tariefformule ligt vast gedurende de looptijd van het contract. 
 

Tariefformule energiekost (excl. BTW en excl. de bijdrage aan een goed doel):  
Belpex voor oktober 2022: 157,392 (euro per MWh)  
Enkelvoudige dagmeter: 0,1077 * Belpex + 0,936 (eurocent/kWh) 
Tweevoudige meter dag: 0,1261 *Belpex + 0,936 (eurocent/kWh) 
Tweevoudige meter nacht: 0,0931 * Belpex + 0,936 (eurocent/kWh) 
Exclusief nacht meter: 0,0906 * Belpex + 0,768 (eurocent/kWh) 
Terugleververgoeding: 0,095* Belpex (eurocent/kWh) 
De nettarieven en belastingen, heffingen en toeslagen, hierboven vermeld, worden u transparant 
doorgerekend. De kosten van Groene stroom en WKK worden aangepast in functie van de wettelijke 
wijzigingen en publicaties van de VREG en worden afzonderlijk aangerekend op uw factuur. 
 
De energieprijs wordt vermeerderd met een vaste vergoeding. De vaste vergoeding wordt pro rata 
aangerekend op basis van het aantal dagen dat u klant bent en ligt vast gedurende de looptijd van 
het contract. 
 
In de energieprijs zit bovendien ook de bijdrage aan een goed doel. De minimumbijdrage per MWh is 
afhankelijk van de meetinstallatie. Voor meters die jaarlijks worden opgemeten, bedraagt de bijdrage 
1 euro/MWh excl. BTW. Voor maandelijks opgemeten meters bedraagt de bijdrage 0,5 euro/MWh 
excl BTW en voor kwartiergemeten meters is dit 0,1€/MWh excl. BTW. U kan ervoor kiezen om de 
bijdrage te verhogen. Voor deze bijdrage zal Aspiravi Energy geen fiscaal attest afleveren. 
 

Energiekost van de afgelopen 12 maanden 
 

 
 
 

Maand De gemiddelde Belpex 
(euro/MWh) 

Enkelvoudig tarief 
(eurocent/ kWh) 

Dagtarief 
(eurocent/ kWh) 

Nachttarief 
(eurocent/ kWh) 

Exclusief nachttarief 
(eurocent/ kWh) 

Nov/21 165,24 22,666 26,345 19,747 19,044 

Dec/21 202,15 27,476 31,977 23,905 23,090 

Jan/22 245,44 33,118 38,582 28,782 27,836 

Feb/22 191,40 26,076 30,337 22,694 21,912 

Mrt/22 162,64 19,559 22,731 17,072 16,433 

Apr/22 265,71 31,327 36,509 27,214 26,332 

Mei/22 186,59 22,294 25,933 19,406 18,734 

Jun/22 176,64 21,157 24,602 18,424 17,778 

Jul/22 219,10 26,005 30,278 22,614 21,855 

Aug/22 321,33 37,676 43,943 32,703 31,673 

Sep/22 448,13 52,152 60,892 45,217 43,851 

Okt/22 346,51 40,550 47,308 35,187 34,091 

Nov/22 157,392 18,96 22,03 16,525 15,929 
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2. Nettarieven: kosten voor het gebruik van de distributie- en 

transportnetten 2022  

 

 

3. Belastingen, heffingen en toeslagen 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netbeheerder 
Vlaanderen 

Distributiekosten (eurocent/kWh) 

Databeheer  
(€/jaar) 

Transport 
kosten 

(eurocent/ 
kWh) 

Prosumenten 
tarief 

(Euro/KW/ 
jaar) 

Enkelvoudige 
meter 

Dag-Nacht meter 

Exclusief 
nacht Dag Nacht 

Gaselwest 11,99 11,99 8,91 6,51 12,22 1,33 84,98 

Fluvius Antwerpen 7,87 7,87 5,77 4,36 12,22 1,15 57,46 

Imewo 9,42 9,42 6,87 5,24 12,22 1,26 68,00 

Fluvius West 7,24 7,24 5,28 4,10 12,22 1,03 52,64 

Fluvius Limburg 6,66 6,66 5,03 3,83 12,22 1,00 49,05 

Intergem 8,43 8,43 6,16 4,72 12,22 1,20 61,32 

Iveka 10,90 10,90 8,36 5,81 12,22 1,26 77,94 

Iverlek 9,63 9,63 7,06 5,33 12,22 1,16 68,68 

Pbe 8,04 8,04 5,74 4,91 12,22 1,21 58,68 

Sibelgas 10,25 10,25 7,63 5,70 12,22 1,35 74,07 

Netbeheerder 
Vlaanderen 

Energie bijdrage 
(eurocent/ kWh) 

Gaselwest 0,2042 

Fluvius Antwerpen 0,2042 

Imewo 0,2042 

Fluvius West 0,2042 

Fluvius Limburg 0,2042 

Intergem 0,2042 

Iveka 0,2042 

Iverlek 0,2042 

Pbe 0,2042 

Sibelgas 0,2042 

Bijdrage Energiefonds  Euro/maand 

Laagspanning residentieel 0,45 
Laagspanning niet-residentieel 8,49 
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4. Informatie over uw contract 

 
Deze Bijzondere Voorwaarden, inclusief de Tariefkaart, vormen een onlosmakelijk geheel met het document “Contract voor 
de levering van groene elektriciteit” en de Algemene Voorwaarden van Aspiravi Energy, waarmee ze samen het Contract 
tussen de Partijen vormen. Door het Contract te ondertekenen, aanvaardt de Klant zowel de Algemene Voorwaarden van 
Aspiravi Energy, als deze Bijzondere Voorwaarden, en de gegevens die in de Tariefkaart werden opgenomen. 
De Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Aspiravi Energy (https://www.aspiravi-energy.be/), onder 
de rubriek ‘Downloads’. 

 
Contractbepalingen  
 
De Klant, die verklaart meerderjarig te zijn en houder van minstens 4 aandelen in de coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Limburg wind (hierna “Limburg wind”) of de coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Aspiravi Samen (hierna “Aspiravi Samen”) of houder van minstens 10 aandelen in de erkende coöperatieve 
vennootschap ECO2050 (hierna “ECO2050”), aanvaardt hierbij dat de opbrengsten waartoe hij/zij gerechtigd is ten aanzien 
van Limburg wind/Aspiravi Samen/ECO2050 uit hoofde van een dividenduitkering en/of uitbetaling van een 
scheidingsaandeel door Limburg wind/Aspiravi Samen/ECO2050 zullen verrekend worden (door schuldoverdracht en 
schuldvergelijking) met, en dus zullen ingehouden worden in geval van en ten belope van achterstallige betalingen (die dan 
zullen worden vermeerderd met 5 euro administratieve kosten, voor zover wettelijk toegelaten) ten aanzien van Aspiravi 
Energy. De Klant gaat ermee akkoord dat Aspiravi Energy de desbetreffende gegevens over zijn achterstallige betalingen aan 
Limburg wind/Aspiravi Samen/ECO2050 meedeelt. De Klant zal, in voorkomend geval, enkel het resterende saldo van de 
relevante opbrengsten van Limburg wind/Aspiravi Samen/ECO2050 ontvangen en Limburg wind/Aspiravi Samen/ECO2050 
zal het bedrag ten belope van de achterstallige betalingen in hoofde van de klant rechtstreeks aan Aspiravi Energy betalen. 
 
Een contract voor een leverpunt in het Vlaams, Waals of Brussels Gewest heeft een duurtijd van 1 jaar. Dit contract wordt 
automatisch verlengd voor periodes van 1 jaar overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. Indien u  niet langer minstens 4 
aandelen aanhoudt in Limburg wind of Aspiravi Samen of 10 aandelen in ECO2050, gaat u ermee akkoord dat Limburg wind, 
Aspiravi Samen of ECO2050 Aspiravi Energy daarvan op de hoogte brengt. Aspiravi Energy zal u in dat geval verzoeken om, 
binnen één kalendermaand, schriftelijk mee te delen of u uw Contract beëindigt dan wel wenst om te zetten naar en verder 
te zetten als Contract voor het product ‘Aspiravi Energy Nature’. Uw keuze om uw Contract te beëindigen of om te zetten zal 
uitwerking hebben twee kalendermaanden na het verzoek van Aspiravi Energy om uw keuze mee te delen. Indien u geen 
keuze meedeelt, kan Aspiravi Energy uw Contract beëindigen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke en 
reglementaire bepalingen, met name artikel 5.2.1 van het Energiebesluit. 
 
Indien de samenwerking tussen Aspiravi Energy en Limburg wind of, naargelang het geval, Aspiravi Samen of ECO2050 wordt 
beëindigd anders dan door de enkele wil van Aspiravi Energy, zal Aspiravi Energy u verzoeken om, binnen één kalendermaand, 
schriftelijk mee te delen of u uw Contract beëindigt dan wel wenst om te zetten naar en verder te zetten als Contract voor 
het product ‘Aspiravi Energy Nature’. Uw keuze om uw Contract te beëindigen of om te zetten zal uitwerking hebben twee 
kalendermaanden na het verzoek van Aspiravi Energy om uw keuze mee te delen. Indien u geen keuze meedeelt, kan Aspiravi 
Energy uw Contract beëindigen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, met name 
artikel 5.2.1 van het Energiebesluit. 
 
Zodra u het Contract bevestigd hebt, zorgt Aspiravi Energy voor een vlotte omschakeling rekening houdend met de wettelijke 
opzegtermijn van uw leverancier. U kan uw Contract op ieder moment opzeggen, zonder verbrekingsvergoeding, met een 
opzegtermijn van 1 maand.  
 

Betaling en verzending van uw factuur 
 
U bepaalt uw factuurfrequentie (maandelijks, tweemaandelijks of op kwartaalbasis) en ontvangt uw facturen per post.  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.aspiravi-energy.be/
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5. Voorschotfactuur  
 
Waarom ontvangt u een voorschotfactuur?  

Indien jouw elektriciteitsverbruik slechts één keer per jaar wordt gemeten door de netbeheerder, betekent dit dat u slechts 

één keer per jaar te weten krijgt hoeveel u heeft verbruikt en hoeveel u zal moeten betalen voor uw energie. uw 

voorschotfactuur zal u maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks (afhankelijks van de door u gekozen 

betalingsfrequentie) ontvangen en zorgt ervoor dat u niet in één keer een groot bedrag moet neerleggen op het moment 

van uw jaarafrekening. 

Hoe wordt uw voorschotbedrag berekend?  

Om uw voorschot zo correct mogelijk te bepalen, wordt er gekeken naar uw jaarlijks energieverbruik in het verleden. Op 
basis hiervan zal de netbeheerder een inschatting maken van wat uw verbruik zal zijn voor het komende jaar. Als uw 
verbruik niet gekend is (bijvoorbeeld bij een verhuis), wordt een inschatting gemaakt op basis van een Belgisch gemiddelde. 
Dit geschatte jaarlijkse verbruik wordt vervolgens doorgestuurd naar Aspiravi Energy. Het verbruik wordt verrekend met 
het tarief dat geldig is op het moment van instap, de abonnementskosten (vaste vergoeding), de distributie- en 
transportkosten en de taksen en heffingen. 
 

 

 

 

 

 

Waarom moet u soms toch een bedrag betalen bij het ontvangen van uw jaarafrekening?  

Wanneer u een positief bedrag ziet staan op uw jaarafrekening, wil dit zeggen dat u een bepaald bedrag zal moeten 

bijbetalen bovenop de voorschotfacturen die u het afgelopen jaar reeds betaald heeft. Het geschatte jaarverbruik dat 

Aspiravi Energy van de netbeheerder ontvangt, is slechts een schatting. Het kan dus zijn dat u meer heeft verbruikt dan 

verwacht. Ook wordt er bij het berekenen van het voorschotbedrag geen rekening gehouden met toekomstige prijzen. Het 

kan dus zijn dat uw verbruik correct werd geschat, maar dat de prijzen gestegen zijn doorheen het jaar. 

 

6. Klantendienst 
 
Indien u een vraag heeft omtrent uw Contract of factuur, dan kan u ons bereiken via volgend e-mailadres: welkom@aspiravi-

energy.be of via het volgende telefoonnummer: +32 11 63 60 43. Op onze website kan u eveneens terecht voor informatie 

omtrent onze producten. Hier vindt u ook onze Algemene Voorwaarden. 
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