
 Elektriciteit

 Energie (c€/kWh)

Elektriciteit

Cosy Flex

(Variabel)
Injectie

(Variabel)

1 jaar 1 jaar

Enkelvoudig 34.63 33.88 15.16

Tweevoudig
Dagtarief 40.82 40.07 15.16

Nachttarief 31.13 30.38 15.16

Exclusief nacht 31.13 30.38 0

Vaste vergoeding (€/jaar) 55 0

Forfait zonnepanelen (€/kVA
per maand) 2.83 0

- De klantendienst verloopt voor het
Cosy product online, via uw persoonlijke
makelaar of telefonisch.
- Wanneer je een nieuw Cosy contract
aangaat, wordt er een welkomstkorting
van 0,75 c€/kWh (excl. btw) toegepast
op jouw eerste jaar elektriciteitsverbruik.
Deze eenmalige korting is
voorbehouden voor nieuwe klanten en is
enkel van toepassing op het
afnametarief (levering) dat wordt
weergegeven in de onderstaande tabel.

Energiebronnen voor:
jouw product:  100% groen
het Vlaams Gewest: 97,30% groen en 2,70% grijs

Tariefkaart
Professionele klant - Vlaanderen

Uw elektriciteitscontract 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 vier delen :

1. Energieprijs (MEGA)
2. Kosten groene stroom (groenestroomcertificaten, ea)
3. Netwerkkosten
4. Taksen, heffingen en bijdragen (vastgelegd door de overheden)

Kostenverdeling *

Energie MEGA

Netbeheerders

Taksen en heffingen

Kosten groene stroom

BTW

Energieprijs en vaste vergoeding (1)

- Injectietarief : Heeft u een variabel tarief? Dan zal uw injectietarief ook variabel zijn (maandelijks geïndexeerd). Het tarief is dan gebaseerd op het
rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead Belpex Baseload quoteringen tijdens de maand van de levering (zoals beschikbaar op de
website van Nord Pool) en wordt berekend volgens de formule (excl. BTW): Belpex * 0.6 – 1 €c/kWh. De injectieprijzen worden verhoogd met btw,
tenzij u onder de btw-vrijstellingsregeling valt voor kleine ondernemingen op basis van artikel 56bis van het btw-wetboek.
- De vaste vergoeding wordt betaald per begonnen contractjaar, ongeacht de duur van de energielevering door Mega.
- Het forfaitair bedrag voor zonnepanelen wordt aangerekend voor leveringspunten met een zonnepaneleninstallatie en een terugdraaiende teller. Het
aantal kVA komt overeen met het vermogen van jouw omvormer, zoals meegedeeld door jouw distributienetbeheerder.
- De variabele elektriciteitsprijs wordt maandelijks geïndexeerd gedurende de initiële duur van het contract, en is gebaseerd op het rekenkundig
gemiddelde van de dagprijzen Day Ahead Belpex Baseload tijdens de maand van de levering. Deze prijzen zijn raadpleegbaar op de website van Nord
Pool. In de bovenstaande tabel tonen we de prijs die geldt voor de vorige maand.
- Naargelang de type meter, is de tariefformule de volgende (exclusief btw); Enkelvoudige meter : Belpex * 1,195 + 2,45 c€/kWh; Tweevoudige meter –
Dag : Belpex * 1,425 + 2,45 c€/kWh; Tweevoudige meter – Nacht : Belpex * 1,065 + 2,45 c€/kWh; Exclusief Nachtmeter Belpex * 1,065 + 2,45 c€/kWh.
- In de bovenstaande tabel geven we de prijs weer op basis van de laatst gekende parameters van de tariefformule. Om een offerte op te stellen,
maken we gebruik van de volgende prijsschatting (in c€/kWh): Enkelvoudige meter: 31,59 ; Dag: 37,2 ; Nacht: 28,42 ; Exclusief nacht: 28,42.

Kosten groene stroom (2)

Bijdrage groene stroom (c€/kWh) Bijdrage groene stroom en WKK

Vlaanderen 2.44

(1) Deze prijzen zijn van toepassing voor alle contracten voor de levering van elektriciteit met een jaarlijks verbruik lager dan < 100 MWh. De
gepubliceerde prijzen zijn geldig voor jaarlijks gemeten klanten met een aansluiting van kleiner dan 56 kVA. Deze prijzen zijn geldig voor elk getekend
contract in 01/2023.
(2) De kosten voor groene stroom en van warmtekrachtkoppeling (voor Vlaanderen) worden als volgt berekend: Q x Pc. Q komt overeen met het
percentage (bepaald door de Gewesten) van uw verbruik waarvoor Mega groenestroomcertificaten en, indien van toepassing, certificaten van
warmtekrachtkoppeling aankoopt. De aankoop van deze certificaten fungeert als een belasting voor de consument en dient ter ondersteuning van de
productie van groene stroom in België. Pc komt overeen met de prijs per certificaat en bedragen (excl. Btw) voor groene stroom € 70,99 in Wallonië, €
107,96 in Brussel en € 98,50 in Vlaanderen. De prijs per WKK-certificaat in Vlaanderen bedraagt € 29,00. Deze kosten worden aangepast aan de
wetswijzigingen en marktomstandigheden en worden apart op de factuur vermeld.
* De grafiek is gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 10500 kWh/jaar voor een gezin met een enkelvoudige meter in Hasselt (netbeheerder Infrax).
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 Elektriciteit

Tariefkaart

Prijs voor distributie, transport en huur meter (3)

Uw intercommunale Alle meters Digitale meters Klassieke meters

Transmissie
(c€/kWh)

Capaciteitstarief

(€/KW/jaar)*
Afnametarief (c€/kWh)

Capaciteitstarief

(€/jaar)*
Afnametarief (c€/kWh)

Normaal Exclusief nacht Vaste term Normaal Exclusief nacht

Fluvius Antwerpen 0.35578 37.76 3.17434 2.09886 94.41 5.02942 3.95394

Fluvius Limburg 0.36658 35.52 3.35488 2.28923 88.8 5.3736 4.30795

Fluvius West 0.37974 38.76 3.22244 2.1907 96.89 5.38399 4.35225

Gaselwest 0.38077 46 4.31927 2.79616 115 6.60893 5.08582

Imewo 0.40434 41.04 3.37895 2.26147 102.61 5.47776 4.36028

Intergem 0.37872 36.85 3.07017 2.06994 92.12 5.0626 4.06237

Iveka 0.32928 42.48 3.64562 2.39799 106.2 5.6892 4.44157

Iverlek 0.39585 41.2 3.26983 2.22311 103.01 5.38277 4.11605

PBE VL 0.39303 50.05 3.0464 2.34226 125.14 5.71181 5.00767

Sibelgas 0.45278 45.39 3.86367 2.5929 113.48 6.09344 4.82267

*Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met jouw gemiddelde maandpiek. Het globale nettarief, exclusief het tarief databeheer, mag echter maximaal gelijk zijn aan het
maximumtarief vermenigvuldigd met de afgenomen kWh. Dat maximum bedraagt 0.1920264 kWh. Ligt jouw maandpiek lager dan 2.5 kW? Dan betaal je de minimale bijdrage
van 2.5 kW vermenigvuldigd met het tarief voor de maandpiek.

Naast de bovenstaande nettarieven is ok het tarief databeheer  van toepassing.

ledereen, ongeacht hun type meter, betaalt het tarief databeheer. Deze kost vervangt,
onder andere, het vroegere meet- en teltarief en is gelinkt aan de verwerking van de
gegevens die door alle soorten meters geregistreerd worden.

Tarief databeheer (€/jaar excl.btw)

Jaar-en maandgelezen meters 12.63 €

Kwartiergelezen meters 13.71 €

Raadpleeg de website van de VREG voor meer informatie over de nieuwe

nettarieven.

Taksen, heffingen en bijdragen (4)

c€/kWh

Energiebijdrage 0.19261

Aansluitkosten 0,075

Federale accijns * c€/kWh

Verbruik tussen 0 en 20.000 kWh 0.05

Verbruik tussen 20.000 en 50.000
kWh

0.05

Verbruik tussen 50.000 en 100.000
kWh

0.05

* Vanaf 1/01/2022 worden de bijdragen voor de federale openbare
dienstverplichtingen en de federale bijdrage vervangen door één
bijzondere accijns. Deze accijns wordt jaarlijks berekend op basis van een
degressief tarief per verbruiksschijf.

Uw intercommunale
Prosumententarief

(€/kW/jaar)*
Fluvius Antwerpen 36.38

Fluvius Limburg 38.78

Fluvius West 38.94

Gaselwest 47.22

Imewo 39.74

Intergem 36.76

Iveka 40.66

Iverlek 39.04

PBE VL 41.24

Sibelgas 44.22

*Het prosumententarief is van toepassing op prosumenten met een
productie-installatie met een maximaal vermogen van 10 kVA en met
een terugdraaiende teller voor elektriciteit. Dit tarief wordt
aangerekend op basis van een profiel dat rekening houdt met de
spreiding van het genormaliseerd aantal uren zonneschijn per maand
zoals ontvangen van de distributienetbeheerder. U kan meer informatie
hierover terugvinden op de website van de VREG (www.vreg.be).

Bijdrage Energiefonds (€/jaar)

  

Niet-residentiële afnemer of bedrijf 114.48

(3) 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.
(4) 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. - Het prosumententarief is van toepassing voor alle netgebruikers die een
productie-installatie hebben met een vermogen van maximaal 10 kiloVoltAmpère (kVA). Ze moeten bovendien aangesloten
zijn op het laagspanningsnet en beschikken over een terugdraaiende elektriciteitsmeter. - De bijdrage EnergieFonds is niet
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onderworpen aan de BTW. Ze geldt per afnamepunt op het elektriciteitsdistributienetwerk, op de plaatselijke
transmissiesysteem en op een gesloten elektriciteitsdistributienetwerk.
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.
22 dagen na de vervaldatum van de factuur ontvang je een ingebrekestelling via de post; deze kost € 15.
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