Tariefkaart
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Tariefkaart
AANBOD POWEO FIX Elektriciteit
PARTICULIERE Klanten – Brussel-Hoofdstad
Incl. BTW 21%

De prijzen van voorliggende tariefkaart zijn van toepassing op de levering van 100% groene elektriciteit in
Brussel-Hoofdstad aan Particuliere Klanten die een jaarlijks verbruik kennen van minder dan 50 MWh en een
laagspanningsaansluiting met een aansluitingsvermogen van < 56 kVA hebben waarvan de teller(s) jaarlijks
word(t)(en) opgenomen.
Volgende 3 onderdelen zullen u worden aangerekend onder het aanbod Poweo Fix Elektriciteit:
 De energieprijs, bestaande uit de jaarlijkse vergoeding, de elektriciteitsprijs voor 100% groene stroom
en de bijdrage voor groenestroomcertificaten. Dit onderdeel is bepaald door Poweo.
 De netwerkkosten, bestaande uit het tarief voor het gebruik van transportnetten en distributienetten
en de meterhuur. Dit onderdeel wordt doorgestort aan uw Distributienetbeheerder.
 De toeslagen, bestaande uit verschillende belastingen en heffingen vastgelegd door de overheden.
De particuliere Klanten die zgn. ”beschermde afnemers” zijn, hebben het recht om, indien aan bepaalde
voorwaarden voldaan is, een sociaal tarief te bekomen bij Poweo. Voor meer informatie kunt u terecht op de
website van FOD Economie https://soctar.belgium.be.
De hieronder vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Zij gelden zonder promoties en kortingen.
Gedetailleerde informatie over kortingen is vermeld in het daartoe bestemde hoofdstuk van de tariefkaart.
Gedetailleerde informatie over promoties is vermeld in http://groupe.poweo.be/nl/algemeneverkoopsvoorwaarden/.
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Energieprijs
De energieprijs bestaat uit :
 De jaarlijkse vaste vergoeding
 De prijs voor 100% groene stroom
 De bijdrage voor groenestroomcertificaten
De prijzen van deze onderdelen, van toepassing op datum van de publicatie van de tariefkaart, met uitzondering
van promoties en kortingen, zijn:
Prijs van de 100% groene stroom
(c€/kWh)

Jaarlijkse
vergoeding
(€/jaar)

Piekuren

Daluren

Uitsluitend
nacht

Bijdrage voor
groenestroom
certificaten
(c€/kWh)

Enkelvoudig

80,00

9,00

9,00

-

1,22

Tweevoudig
Enkelvoudig en uitsluitend nacht

80,00
80,00

10,71
9,00

7,64
9,00

7,34

1,22
1,22

Tweevoudig en uitsluitend nacht

80,00

10,71

7,64

7,34

1,22

Type meter

Via het systeem van de groenestroomcertificaten draagt Poweo bij tot de ontwikkeling van elektriciteit
geproduceerd door hernieuwbare energiebronnen. De bijdrage voor groenestroomcertificaten is gelijk aan Q x
Pc/10 of:
 Q is gelijk aan een wettelijk bepaald percentage van de afname van de Klant waarvoor Poweo
groenestroomcertificaten moet inleveren. Voor het afleveren in 2019 is Q gelijk aan 9,2 %.
 Pc is gelijk aan de prijs van het groenestroomcertificaat in Brussel Hoofdstad. Op datum van de
publicatie is Pc gelijk aan 133,10 € (incl. BTW).
Elke wijziging van Q en Pc wordt volledig verrekend naar de Klant, zelfs met terugwerkende kracht. Voor meer
informatie betreffende de waarden van de toegepaste Q en Pc, wordt verwezen naar de site van de Brugel
www.brugel.be.
Informatie betreffende de evolutie van de energieprijzen binnen het aanbod Poweo Fix Elektriciteit:
De onderdelen excl. BTW van de jaarlijkse vergoeding en van de prijs voor de 100% groene stroom, zullen niet
onderhevig zijn aan wijzigingen gedurende drie jaar vanaf de activeringsdatum.
De bijdrage voor de groenestroomcertificaten zal wijzigen in functie van de parameters Q en Pc, zoals hierboven
gedefinieerd. Elke wijziging van de BTW zal integraal verrekend worden naar de Klant, zelfs met terugwerkende
kracht.
De jaarlijkse vergoeding wordt gefactureerd prorata temporis aan de duurtijd van het contract.
Informatie betreffende het type meetinrichting:
Een tweevoudige meetinrichting is een teller van elektriciteit die toelaat om de afname van elektriciteit tijdens
piekuren apart van de afname tijdens daluren op te nemen. De afname tijdens daluren wordt aan een minder
hoog tarief gefactureerd dan tijdens piekuren. De piekuren komen overeen met 15 uur per dag tijdens de week
en de daluren komen overeen met 9 nachturen tijdens de week en met heel het weekend. Afhankelijk van de
gemeente waarin u verblijft, kan het uur waarop omgeschakeld wordt naar daluren variëren in functie van uw
Distributienetbeheerder.
Een uitsluitende nachtteller treedt slechts in werking tijdens de nacht en laat de voeding toe van gecumuleerde
elektrische verwarmingsapparaten of waterverwarmers enkel gevoed gedurende een periode van 9 uur.
Dergelijk type meetinrichting vereist een afgescheiden elektrisch circuit; overdag is het niet bruikbaar. De
uitsluitende nachtteller is dus een bijkomende meetinrichting, die steeds gecombineerd wordt met een andere
meetinrichting, zoals met het enkelvoudige type of het tweevoudige type.
Voor meer informatie betreffende de verschillende type meetinrichtingen en om de uren te kennen die van
toepassing zijn op uw verbruiksadres in geval van gebruik van een tweevoudige meetinrichting en/of uitsluitende
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nachtteller, kan u rechtstreeks contact opnemen met uw Distributienetbeheerder waarvan de gegevens
beschikbaar zijn op de site van de Brugel www.brugel.be.
Informatie m.b.t de oorsprong van de elektriciteit:
Voor elke afgenomen MWH (1 000 kWh) aan elektriciteit, verplicht Poweo zich om de overeenstemmende
hoeveelheid aan garanties van oorsprong te kopen afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Deze garanties
van oorsprong zullen vernietigd worden in de databank van de Brugel als bewijs dat de geleverde elektriciteit
door Poweo afkomstig is van een hernieuwbare energiebron.

Netwerkkosten
De netwerkkosten bestaan uit:
 Het tarief voor het gebruik van transportnetten
 Het tarief voor het gebruik van distributienetten
 Het tarief voor de meterhuur
De tarieven voor deze onderdelen, van toepassing op datum van de publicatie van de tariefkaart, zijn:
Uw
Distributienetbeheerder
SIBELGA

Enkelvoudig
9,49874

Tarief distributie (c€/kWh)
Tweevoudig Tweevoudig
Dag
Nacht
9,49874
6,83287

Uitsluitend
Nacht
6,03306

Tarief
meterhuur
(€/jaar)
15,20000

Transport
tarief
(c€/kWh)
2,05555

Poweo past de tarieven voor de meterhuur en voor het gebruik van de transportnetten en distributienetten toe,
zoals goedgekeurd door de regulator en bekendgemaakt door de bevoegde netbeheerders. Ter informatie, de
transporttarieven zijn gepubliceerd op www.creg.be, de distributietarieven en de tarieven voor de meterhuur
zijn gepubliceerd op www.brugel.be.
De netwerkkosten worden integraal doorgestort aan uw Distributienetbeheerder. Elke wijziging m.b.t. deze
kosten wordt integraal aangerekend aan de Klant, zelfs met terugwerkende kracht.

Toeslagen
Op datum van de uitgave van de tariefkaart, bestaan de toeslagen uit :
 De energiebijdrage
 De Federale bijdrage
 De bijdrage ter financiering openbare dienstverplichtingen
De bedragen van de belastingen en heffingen, van toepassing op datum van de publicatie van de tariefkaart, zijn:

Energiebijdrage
(c€/kWh)

Federale bijdrage
(c€/kWh) (1)

Onder de 1,44 kVA

0,23306

0,34852

Bijdrage ter
financiering openbare
dienstverplichtingen
(€/jaar)
0,00

Tussen 1,44 en 6,00 kVA

0,23306

0,34852

11,76

Tussen 6,01 en 9,60 kVA

0,23306

0,34852

18,88

Tussen 9,61 en 13,00 kVA

0,23306

0,34852

23,67

Tussen 13,01 en 18,00 kVA

0,23306

0,34852

35,43

Tussen 18,01 en 36,00 kVA

0,23306

0,34852

47,19

0,34852

94,53

Vermogen van uw aansluiting

Tussen 36,01 en 56 kVA
0,23306
(1) De Federale bijdrage is niet aan BTW onderworpen.

3
Poweo is een merk van Direct Energie Belgium NV | Louizalaan 149, bus 24 - 1050 Brussel | BTW BE0536.909.351

De energiebijdrage is een indirecte belasting (accijns) op het elektriciteitsverbruik.
De Federale bijdrage is bestemd voor de financiering van vijf fondsen beheerd door de CREG: het
denuclearisatiefonds, het CREG-fonds, het Sociaal Energiefonds, het Fonds broeikasgassen en het Fonds
beschermde Klanten.
De bijdrage ter financiering van de openbare dienstverplichtingen dient ter financiering van de regionale politiek
inzake het rationeel gebruik van de energie.
Poweo past de bijdragen en vergoedingen toe zoals bepaald door de overheden. Ter informatie, het bedrag ervan
is gepubliceerd op www.creg.be. Elke wijziging met betrekking tot de hoogte van de belastingen en heffingen
wordt integraal aangerekend aan de Klant, zelfs met terugwerkende kracht.
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Tariefkaart
AANDOD POWEO FIX Gas
PARTICULIERE Klanten – Brussel-Hoofdstad
Incl. BTW 21%

De prijzen van voorliggend tariefkaart zijn van toepassing op de levering van aardgas in Brussel-Hoofdstad aan
Particuliere Klanten die een jaarlijks verbruik kennen van minder dan 100 MWh en een aansluiting waarvan de
teller jaarlijks wordt opgenomen.
Volgende 3 onderdelen zullen u worden aangerekend onder het aanbod Poweo Fix Gas:
 De energieprijs, bestaande uit de jaarlijkse vergoeding, de prijs van aardgas. Dit onderdeel is bepaald
door Poweo.
 De netwerkkosten, bestaande uit het tarief voor het gebruik distributienetten, de transportkost en het
tarief van de meterhuur. Dit onderdeel wordt doorgestort aan uw distributienetbeheerder en
transportbeheerder.
 De toeslagen bestaande uit verschillende bijdragen en vergoedingen vastgelegd door de overheden.
De particuliere Klanten die zgn. ”beschermde afnemers” hebben het recht om, indien aan bepaalde voorwaarden
voldaan is, een sociaal tarief te bekomen bij Poweo. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van FOD
Economie https://soctar.belgium.be.
De hieronder vermeldde prijzen zijn inclusief BTW. Zij gelden zonder promoties en kortingen.
Gedetailleerde informatie over kortingen is vermeld in het daartoe bestemde hoofdstuk van de tariefkaart.
Gedetailleerde informatie over promoties is vermeld in http://groupe.poweo.be/nl/algemeneverkoopsvoorwaarden/.
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Energieprijs
De Energieprijs bestaat uit:
 De jaarlijkse vergoeding
 De prijs voor aardgas
De prijzen van deze onderdelen, van toepassing op datum van de publicatie van de tariefkaart, met uitzondering
van promoties en kortingen, zijn:
Prijs voor aardgas (c€/kWh)

3,34

Jaarlijkse vergoeding (€/jaar)

80,00

Informatie betreffende de evolutie van de energieprijzen binnen het aanbod van Poweo Fix Gas :
De onderdelen excl. BTW van de jaarlijkse vergoeding en van de prijs voor aardgas zullen niet onderhevig zijn
aan wijzigingen gedurende één jaar vanaf de activeringsdatum. Elke wijziging van de BTW zal integraal
doorgerekend worden aan de Klant, zelfs met terugwerkende kracht.
De jaarlijkse vergoeding wordt gefactureerd prorata temporis aan de duurtijd van het contract.

Netwerkkosten
De netwerkkosten bestaan uit :
 Het tarief voor het gebruik van distributienetten
 De transportkost
 Het tarief voor de meterhuur
De tarieven voor deze onderdelen, van toepassing op datum van de publicatie van de tariefkaart, zijn:

Uw
Distributienetbeheerder

SIBELGA

Tarief distributie
Beperkt Verbruik
Gemiddeld Verbruik
0 tot 5 000 kWh/jaar
5 001 tot 100 000 kWh/jaar
Vaste
Variabele
Vaste
Variabele
termijn
termijn
termijn
termijn
(€/jaar)
(c€/kWh)
(€/jaar)
(c€/kWh)
4,07
2,65305
65,78
1,42647

Tarief
meterhuur
(€/jaar)

Kost
transport
(c€/kWh)

19,19

0,18271

Poweo past de transportkosten toe zoals berekend door Fluxys voor het gebruiken van hun netwerk voor het
leveren aan een particuliere Klant. Ter informatie, de tarieven voor het transport van aardgas zijn goedgekeurd
door de CREG en gepubliceerd door Fluxys op www.fluxys.com.
Poweo past de tarieven voor de meterhuur en voor het gebruik van de distributienetten toe, zoals goedgekeurd
door de regulator en bekendgemaakt door de bevoegde netbeheerders. Ter informatie, de distributietarieven
en de tarieven voor de meterhuur zijn gepubliceerd op www.brugel.be.
De netwerkkosten worden integraal doorgestort aan uw distributienetbeheerder en transportbeheerder. Elke
wijziging m.b.t. deze kosten wordt integraal aangerekend aan de Klant, zelfs met terugwerkende kracht.
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Toeslagen
Op datum van de uitgave van de tariefkaart, bestaan de toeslagen uit:
 De energiebijdrage
 De Federale bijdrage
 De bijdrage ter financiering openbare dienstverplichtingen
De bedragen van de belastingen en heffingen, van toepassing op datum van de publicatie van de tariefkaart, zijn:

Energiebijdrage
(c€/kWh)

Federale bijdrage
(c€/kWh) (1)

Bijdrage ter financiering
openbare
dienstverplichtingen
(€/jaar)

0,12073

0,05758

3,19

0,12073

0,05758

11,04

0,12073

0,05758

27,01

0,12073

0,05758

66,65

40 m /uur
0,12073
(1) De Federale bijdrage is niet aan BTW onderworpen.

0,05758

133,29

Maximaal debiet van de meter
6 of 10 m3/uur en verbruik kleiner
dan 5 MWh/jaar
6 of 10 m3/uur (3) en verbruik groter
dan 5 MWh/jaar
16 m3/uur
3

25 m /uur
3

De Energiebijdrage is een indirecte belasting (accijns) op het aardgasverbruik.
De Federale bijdrage is bestemd voor de financiering van drie fondsen beheerd door de CREG : het CREG-fonds,
het Sociaal Energiefonds en het Fonds beschermde Klanten.
De bijdrage ter financiering van de openbare dienstverplichtingen dient ter financiering van de regionale politiek
inzake het rationeel gebruik van de energie.
Poweo past de belastingen en heffingen toe zoals bepaald door de overheden. Ter informatie, het bedrag ervan
is gepubliceerd op www.creg.be. Elke wijziging met betrekking tot de hoogte van de belastingen en heffingen
wordt integraal doorgerekend aan de Klant, zelfs met terugwerkende kracht.
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Tariefkaart
KORTINGEN
PARTICULIERE Klanten – Brussel-Hoofdstad
De aanbiedingen Poweo Fix Elektriciteit en Gas kunnen vervolledigd worden met kortingen toegekend aan de
Klant gedurende de inschrijvingstermijn voor de in aanmerking komende opties.

Korting Domiciliëring
De Korting Domiciliëring is een korting toegekend aan alle Klanten die ervoor kiezen om hun facturen via
domiciliëring te betalen. De kenmerken ervan zijn de volgende:
 De korting is van toepassing als de Klant ervoor kiest haar/zijn facturen via domiciliëring te betalen en
dit tot aan de afrekening of de eindafrekening.
 De korting wordt per facturatie-adres verrekend.
De Domiciliëringsvermindering zal prorata temporis toegepast wordt bij de afrekening of eindafrekening van de
Klant vanaf de datum waarop is ingeschreven voor betaling via domiciliëring of vanaf de voorgaande afrekening.
Voor een Klant die voor zijn facturatieadres ingetekend heeft op een aanbod Poweo Fix Elektriciteit of op een
aanbod Poweo Fix Gas, zal voor elk aanbod het bedrag van de Korting Domiciliering incl. BTW het volgende zijn:
Aanbod
Poweo Fix Elektriciteit
Poweo Fix Gas

In €/jaar
10,00
10,00

Voor een Klant die voor zijn facturatieadres zowel ingetekend heeft op een aanbod Poweo Fix Elektriciteit als op
een aanbod Poweo Fix Gas, zal voor elk aanbod het bedrag van de Korting Domiciliëring incl. BTW het volgende
zijn:
Aanbod
Poweo Fix Elektriciteit
Poweo Fix Gas

In €/jaar
5,00
5,00
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Korting E-factuur
De Korting e-factuur is een korting toegekend aan alle Klanten die kiezen voor facturen in elektronische vorm.
De kenmerken zijn de volgende:
 De korting is van toepassing als de Klant intekent voor de versturing van alle facturen onder
elektronische vorm en deze dienst aanhoudt tot aan de afrekening of eindafrekening.
 De korting wordt verrekend per facturatieadres.
De Korting e-factuur zal prorata temporis toegepast worden in de afrekening of in de eindafrekening van de Klant
vanaf de datum van intekening voor facturatie onder elektronische vorm of vanaf de voorafgaande afrekening.
Voor een Klant die voor zijn facturatieadres ingetekend heeft op een aanbod Poweo Fix Elektriciteit of op een
aanbod Poweo Fix Gas, zal voor elk aanbod het bedrag van de Korting e-factuur incl. BTW het volgende zijn:
Aanbod
Poweo Fix Elektriciteit
Poweo Fix Gas

In €/jaar
5,00
5,00

Voor een Klant die voor zijn facturatieadres zowel ingetekend heeft op een aanbod Poweo Fix Elektriciteit als op
een aanbod Poweo Fix Gas, zal voor elk aanbod het bedrag van de Korting e-factuur incl. BTW het volgende zijn:

Aanbod
Poweo Fix Elektriciteit
Poweo Fix Gas

In €/jaar
2,50
2,50
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