
 

 
Tariefkaart elektriciteit TotalEnergies Injectie 
- december 2022 
 

Bijzondere voorwaarden voor de formule Injectie in het Vlaams Gewest – BTW niet inbegrepen 
 

Het aanbod TotalEnergies Injectie is een tariefformule uitsluitend bedoeld voor professionele verbruikers met een gedecentraliseerde 
productie-installatie met een AC-vermogen van maximum 10 kVA die bij TotalEnergies een Leveringsovereenkomst hebben gesloten met een 
activering van de overeenkomst voor de injectie van elektriciteit. 
 

Bijzondere voorwaarden van toepassing op professionele verbruikers in het Vlaams Gewest. De voorwaarden zijn van toepassing op: 
 

• nieuwe Leveringsovereenkomsten van 1, 2 of 3 jaar opgesteld in december 2022 met een activering van de Overeenkomst voor 
injectie;  

• Leveringsovereenkomsten hernieuwd in februari 2023 (voor de verlengingen is de tariefkaart dus bekend twee maanden voor de 
toepassing ervan) met een activering van de Overeenkomst voor injectie. 

 

De geproduceerde energie die op het net wordt geïnjecteerd, wordt door de klant1 in overeenstemming met de Overeenkomst voor injectie 
gefactureerd via het Injectie-platform van de klantenzone MyTotalEnergies (https://my.totalenergies.be/fr/professionnels/home.html), tenzij 
hij TotalEnergies schriftelijk ervan op de hoogte heeft gebracht dat hij een beroep wil doen op de diensten van Fluvius of van een andere 
leverancier voor het beheer van zijn injectie. In dat geval is de procedure voorzien in de algemene voorwaarden van de Overeenkomst voor 
injectie van toepassing. 
 

1. Leverancierstarieven: energieprijs en vaste vergoeding 
ENERGIE (C€/KWH) REDEVANCE FIXE (€/AN) 

 

ENERGIE (C€/KWH) 

VASTE VERGOEDING (€/jaar) 

Type meter Dag Nacht Uitsluitend nacht 

Enkelvoudig 6,1108 - - 0,00 

Tweevoudig 6,5442 5,7587 - 0,00 

Enkelvoudig en uitsluitend nacht 6,1108 - 5,7587 0,00 

Tweevoudig en uitsluitend nacht 1 6,5442 5,7587 5,7587 0,00 

 
 

De leverancierstarieven zijn vastgelegd tijdens de contractperiode. 
 
Het aanbod Injectie is onderworpen aan de algemene voorwaarden van TotalEnergies. Als de overeenkomstvoorwaarden in strijd zouden zijn 

met de algemene voorwaarden van TotalEnergies (https://totalenergies.be/nl/verkoopsvoorwaarden), dan zijn onderhavige voorwaarden 

doorslaggevend. 

 

 



 

1 Zodra Fluvius aan TotalEnergies de hoeveelheid energie die op het net werd geïnjecteerd doorgeeft, wordt een factuurvoorstel opgemaakt in MyTotalEnergies. De klant kan 

deze factuur dan bekijken en aanvaarden in zijn klantenzone. Na goedkeuring door de klant, betaalt TotalEnergies de factuur. Om toegang te krijgen tot het Injectie-platform van 

de klantenzone MYTOTALENERGIES, dient de klant een elektronische saanvraag te richten aan mygreenproduction@totalgp.be   

mailto:mygreenproduction@totalgp.be

