overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas
bij een modelcontract (juli t/m december 2017)
elektriciteit
Met Vrijopnaam Elektriciteit Modelcontract heb je een flexibel contract dat maandelijks opzegbaar is. Het contract gaat in op
de eerste dag dat stroom wordt geleverd. De tarieven passen we ieder halfjaar aan. De variabele stroomtarieven van 1 juli
2017 tot en met 31 december 2017 staan hieronder vermeld.
leveringstarief
In onderstaande tabel vind je het leveringstarief voor elektriciteit, behorende bij een standaard aansluiting tot en met 3x80A.
De genoemde tarieven zijn per kWh. Het daltarief geldt op werkdagen van 23:00 tot 7:00 uur, in weekeinden en op nationale
feestdagen. In regio's waar een avondtarief geldt, gaat ons daltarief in vanaf 21:00 uur.
Prijsopbouw
per kWh

Inkoop(1)

Enkel tarief
€ 0,0362
Dal tarief
€ 0,0322
Normaal
€ 0,0423
Vaste leveringskosten

Opslagen(2)

Energiebelasting(3)

ODE(4)

GVO(5)

BTW

Totaal

€ 0,0060
€ 0,0060
€ 0,0060
€ 5,1653

€ 0,1014
€ 0,1014
€ 0,1014

€ 0,0074
€ 0,0074
€ 0,0074

€ 0,0070
€ 0,0070
€ 0,0070

€ 0,0332
€ 0,0323
€ 0,0345
€ 1,0847

€ 0,1911
€ 0,1863
€ 0,1985
€ 6,25

toelichting
Bovenstaande leveringstarieven gelden uitsluitend voor consumentenaansluitingen t/m 3x80A.
(1) Inkoop
Dit is de prijs van stroom die Vrijopnaam betaalt op de energiebeurs.
(2) Opslagen
Vrijopnaam krijgt op de inkoop van stroom, opslagen in rekening gebracht voor programma-verantwoordelijkheid,
balancering, profilering en allocatie. Deze kosten worden doorberekend in deze opslag.
(3) Energiebelasting
Energiebelasting is een heffing van de overheid op het verbruik van stroom. Over energiebelasting betaal je BTW.
(4) ODE
Per 1 januari 2013 heeft de overheid een nieuwe heffing ingevoerd, de ʻOpslag Duurzame Energieʼ (ODE). Deze belasting is in
het leven geroepen om de investering in duurzame energie meer te stimuleren. Over ODE wordt BTW in rekening gebracht.
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(5) GVO
GVO staat voor Garantie Van Oorsprong. Hiermee wordt de bron van duurzame energie vastgelegd. Dit geeft zekerheid dat
de energie, die door Vrijopnaam wordt geleverd, duurzaam is opgewekt.
vaste leveringskosten
De vaste leveringskosten zijn de kosten die Vrijopnaam in rekening brengt voor het kunnen uitvoeren van de
bedrijfsprocessen.
vermindering energiebelasting
Op energiebelasting geldt een heffingskorting voor elektriciteit van € 373,33 incl. BTW per jaar (voor verblijfsruimtes). Deze
heffingskorting brengen wij in mindering op je termijnbedrag en wordt verrekend in de jaarnota.
netwerkkosten
Naast het leveringstarief en de energiebelasting betaal je ook netwerkkosten voor het beheren en onderhouden van het
netwerk en meterhuur. Voor een gemiddelde gebruiker bedragen de netwerkkosten € 237,78 incl. BTW per jaar (Liander
tarief 2017).
ik wek meer stroom op dan ik verbruik
Voor het deel dat je meer opwekt dan je verbruikt, ontvangt je een terugleververgoeding die gelijk is aan de kale inkoopprijs
plus opslag en GVO kosten die je betaalt voor elektriciteit. Over de terugleververgoeding ontvang je ook de BTW terug.
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gas
Met Vrijopnaam Gas Modelcontract heb je gekozen voor een variabel m3-tarief. De variabele gastarieven staan in
onderstaande tabel. De tarieven zijn per m3 en worden weergegeven exclusief netwerkkosten.
Inkoopprijs

(1)

Tarief
€ 0,1668
Vaste leveringskosten

Regio(2)
toeslag
€ 0,0207
€ 5,1653

Opslagen
€ 0,0300

(3)

Energie(4)
belasting
€ 0,25244

ODE

(5)

€ 0,0159

CO2 compen(6)
satie
€ 0,0025

BTW

Totaal

€ 0,1026
€ 1,0847

€ 0,5909
€ 6,25

(1) Inkoopprijs
Dit is de prijs van gas die Vrijopnaam betaalt op de energiebeurs.
(2) Regiotoeslag gas
De regiotoeslag is een extra toeslag die in rekening wordt gebracht voor het transport van het gas en de daarvoor benodigde
infrastructuur. In het verleden verschilde deze toeslag per regio. Vrijopnaam kiest ervoor om de toeslag gelijk te houden voor
alle regio’s.

regio indeling netbeheerders
1. Liander, Stedin
2. Delta Netwerkbedrijf
3. Stedin
4. Liander, Stedin, Enexis
5. Enexis
6. Intergas Netbeheer
7. Enexis
8. Rendo Netwerk, Cogas
9. Stedin, NRE Netwerk, Obragas Net, Enexis
10. Westland Infra
(3) Opslag
Vrijopnaam krijgt op de inkoop gasprijs opslagen in rekening gebracht voor programma-verantwoordelijkheid, balancering,
profilering en allocatie. Deze kosten worden doorberekend aan de klant.
(4) Energiebelasting
Energiebelasting is een heffing van de overheid op het verbruik van gas. Over dit bedrag wordt BTW in rekening gebracht.
(5) ODE
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Per 1 januari 2013 heeft de overheid een nieuwe heffing ingevoerd, de ʻOpslag Duurzame Energieʼ (ODE). Deze belasting is in
3
het leven geroepen om de investering in duurzame energie meer te stimuleren. Het opslagtarief geldt per m voor alle
gasproducten.
(6) CO2-compensatie
Het is nog niet mogelijk om in Nederland geproduceerd bio-gas te leveren. Het wordt nog onvoldoende geproduceerd. Om
deze reden wordt het aardgas van Vrijopnaam volledig gecompenseerd met Gold Standard Projecten. Dit is de hoogst
mogelijke standaard van CO2-compensatie.
vaste leveringskosten
De vaste leveringskosten zijn de kosten die Vrijopnaam in rekening brengt voor het kunnen uitvoeren van de
bedrijfsprocessen.
netbeheerkosten
Naast de leveringskosten betaal je ook netbeheerkosten voor het beheren en onderhouden van het netwerk en meterhuur.
Voor een gemiddelde gebruiker bedragen de netbeheerkosten gas € 176,- incl. BTW per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op de
tarieven van Liander voor 2017. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de eigen netwerkbeheerder.
Deze tarieven worden doorberekend aan de klant.
Bovenstaande leveringskosten gelden uitsluitend voor consumentenaansluitingen met een totale capaciteit van maximaal
3
40 m per uur.
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overige kosten
termijnbedrag
Binnen een week na aanmelding ontvang je van ons een e-mail met daarin de geplande startdatum van levering en de
e
hoogte van het termijnbedrag. Het eerste termijnbedrag wordt rond de 26 van de maand, voorafgaand aan de start levering,
geïncasseerd.
De daaropvolgende termijnbedragen worden steeds uiterlijk de laatste werkdag van de maand automatisch geïncasseerd. De
e
e
incasso vindt plaats rond de 26 van maand. Mislukt deze dan wordt de poging herhaald rond de 6 . Mocht de incasso dan
nog steeds niet gelukt zijn dan ontvang je een herinnering.
Eenmaal per jaar wordt er een jaarafrekening gemaakt op basis van uw daadwerkelijke verbruik.
kosten bij te late betaling
Bij niet-tijdige betalingen ontvang je een herinnering. Voor elke factuur die niet binnen de in de herinnering gestelde termijn
van zeven dagen is betaald, ontvang je een aanmaning. Indien de aanmaning niet binnen de gestelde termijn van veertien
dagen wordt betaald, ontvang je een ingebrekestelling. Hierin worden kosten van 15% van het opstaande bedrag in rekening
gebracht met een minimum van € 40,- conform de Wet Incasso Kosten (WIK). Mocht het tot ontbinding van de
leveringsovereenkomst komen dan worden alle deurwaarderskosten, kosten van een mogelijke rechtszaak en rentekosten
aan de klant doorberekend.
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