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Groene stroom en CO2-gecompenseerd gas - variabel modelcontract

Tarievenblad modelcontract
Onderstaande tarieven gelden voor consumenten die

2017 tot en met 31 december 2017. De genoemde ta-

zich aanmelden voor een nieuwe overeenkomst voor

rieven en kostenopbouw gelden uitsluitend voor een

onbepaalde tijd met variabele tarieven voor groene

elektriciteitsverbruik tot 10.000 kWh en voor gasver-

stroom en CO2-gecompenseerd gas in de periode 1 juli

bruik tot 10.000 m3 per jaar.

Tarieven elektriciteit
Groene stroom variabel tarief per kWh bij overeenkomst voor onbepaalde tijd huishoudelijk (verbruik tot 10.000 kWh per jaar)
Tariefsoort

Leveringstarief

Energiebelasting

Opslag
Duurzame
Energie

Btw

Totaal inclusief
btw

Enkeltarief

€ 0,04902

€ 0,10137

€ 0,00740

€ 0,03313

€ 0,19092

Dubbeltarief: hoog

€ 0,05452

€ 0,10137

€ 0,00740

€ 0,03429

€ 0,19758

Dubbeltarief: laag

€ 0,04229

€ 0,10137

€ 0,00740

€ 0,03172

€ 0,18278

Vastrecht per maand bij afname van elektriciteit én gas op één leveringsadres € 4,75 incl. btw
Vastrecht per maand bij afname van uitsluitend elektriciteit op één leveringsadres € 6,00 incl. btw

HOOG-/LAAGTARIEF
Als u heeft gekozen voor dubbel tarief, dan betaalt u 's
nachts en in de weekenden minder voor uw stroom.

ochtends en 23.00 uur ’s avonds het hoge tarief. Het
lage tarief geldt in de regel van 23.00 uur tot 07.00

Uw tarief per kWh is dan gesplitst in een hoog en een

uur, in het weekend en op nationaal erkende feestda-

laag tarief. U betaalt tijdens werkdagen tussen 07.00 ’s

gen.

HEFFINGSKORTING
Per 12 maanden ontvangt u van de overheid per elektri-

afrekening. De heffingskorting is voor ieder huishouden

citeitsaansluiting met een woon- of verblijfsfunctie een

hetzelfde en is voor 2017 vastgesteld op € 308,54 (in-

vergoeding. Deze belastingvermindering wordt de hef-

clusief 21% btw).

fingskorting genoemd en wordt verrekend via uw jaar-

Tarieven gas
CO2-gecompenseerd gas variabel tarief per m3 bij overeenkomst voor onbepaalde tijd - huishoudelijk (verbruik tot 10.000 m3 per jaar)

Regio

Leveringstarief

Opslag
Duurzame
Energie

Energiebelasting

Totaal
inclusief btw

Btw

regio 1

€ 0,26360

€ 0,25244

€ 0,0159

€ 0,11171

€ 0,64365

regio 2

€ 0,27044

€ 0,25244

€ 0,0159

€ 0,11314

€ 0,65192

regio 3

€ 0,26529

€ 0,25244

€ 0,0159

€ 0,11206

€ 0,64569

regio 4

€ 0,26119

€ 0,25244

€ 0,0159

€ 0,11120

€ 0,64073

regio 5

€ 0,26663

€ 0,25244

€ 0,0159

€ 0,11234

€ 0,64731

regio 6

€ 0,26742

€ 0,25244

€ 0,0159

€ 0,11251

€ 0,64827

regio 7

€ 0,26734

€ 0,25244

€ 0,0159

€ 0,11249

€ 0,64817

regio 8

€ 0,26171

€ 0,25244

€ 0,0159

€ 0,11131

€ 0,64136

regio 9

€ 0,26593

€ 0,25244

€ 0,0159

€ 0,11220

€ 0,64647

regio 10

€ 0,26494

€ 0,25244

€ 0,0159

€ 0,11199

€ 0,64527

Vastrecht per maand bij afname van gas én elektriciteit op één leveringsadres € 4,75 incl. btw
Vastrecht per maand bij afname van uitsluitend gas op één leveringsadres € 6,00 incl. btw

OVERZICHT GASREGIO’S
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de re-

Als u wilt weten wie het netbeheer in uw regio verzorgt,

gio waar het gas wordt geleverd. Op het gastarief per

kijkt u dan op de informatiesite van www.eancodeboek.nl.

m3 wordt daarom een regiotoeslag berekend. De on-

U kunt op deze website uw adres invullen en dan krijgt u

derstaande tabel geeft per provincie en netbeheerder
aan welke gasregio voor u van toepassing is.

de naam van uw netbeheerder te zien.

Overzicht gasregio’s
Netbeheerder

Gasregio

Groningen

Alle netbeheerders

4

Noord-Brabant

Enexis B.V.

5

Drenthe

Enexis B.V.

4

Noord-Brabant

Endinet B.V.

9

Drenthe

Rendo Netbeheer
B.V.

8

Noord-Brabant

Stedin B.V.

6

Friesland

Alle netbeheerders

4

Zeeland

Alle netbeheerders

2

Provincie

Provincie

Netbeheerder

Gasregio

Overzicht gasregio’s
Provincie

Netbeheerder

Gasregio

Provincie

Netbeheerder

Gasregio

Overijssel

Enexis B.V.

4

Zuid-Holland

Liander N.V.

1

Overijssel

Cogas Infra & Beheer B.V.

8

Zuid-Holland

Stedin B.V.

3

Overijssel

Rendo Netbeheerder B.V.

8

Zuid-Holland

Westland Infra Netbeheer B.V.

10

Gelderland

Cogas Infra & Beheer B.V

8

Utrecht

Alle netbeheerders

3

Gelderland

Liander N.V.

1

Flevoland

Enexis B.V.

4

Limburg

Enexis B.V.

5

Flevoland

Liander N.V.

1

Limburg

Enexis B.V.

7

Noord-Holland

Alle netbeheerders

1

Limburg

Stedin B.V.

9

ENERGIEBELASTING EN OPSLAG DUURZAME
ENERGIE (ODE)

op basis van een verbruik van 3.500 kWh stroom en

De overheid heft twee soorten energiebelasting: de
energiebelasting en de opslag duurzame energie

rekening kunnen hiervan afwijken, afhankelijk van uw

(ODE). De energiebelasting is een heffing op elektriciteit en gas. Door belasting te heffen over het energie-

1.500 m3 gas. De netwerkkosten op uw jaar- of eindafnetbeheerder, het type aansluiting en van het energieverbruik.

verbruik hoopt de overheid dat u bewuster en zuiniger

VOORSCHOT

met energie omgaat. De opslag duurzame energie
(ODE) is een milieubelasting die de overheid per 1 ja-

Bij aanvang van de levering stelt Noordelijk Lokaal
Duurzaam op basis van uw historische verbruik uw

nuari 2013 heft. De belasting is ingevoerd om de in-

maandelijkse voorschotbedrag vast. Betaling van de

vestering in duurzame energie te stimuleren op basis

voorschotbedragen is mogelijk via de volgende beta-

van de Wet Opslag Duurzame Energie. Noordelijk Lokaal Duurzaam brengt beide soorten energiebelasting

lingswijzen: automatische incasso of per overschrij-

bij u in rekening en draagt die vervolgens weer af aan

Noordelijk Lokaal Duurzaam rond de 7e van elke

de overheid.

maand uw voorschotbedrag. Hieraan zijn geen verdere

ving. Kiest u voor automatische incasso dan incasseert

kosten verbonden. Voor betaling middels handmatige

NETWERKKOSTEN
De tarieven van Noordelijk Lokaal Duurzaam hebben
betrekking op de levering van stroom en gas. Daarnaast betaalt u ook netwerkkosten aan uw netbeheerder voor het gebruik en onderhoud van het energienet.

overschrijving brengen wij € 2,- (inclusief btw) administratiekosten per factuur in rekening. Eenmaal per jaar
wordt er een jaarafrekening gemaakt op basis van uw
daadwerkelijke verbruik.

Noordelijk Lokaal Duurzaam int deze kosten en draagt

INCASSOPROCEDURE EN KOSTEN

deze vervolgens af aan de netbeheerder.

Noordelijk Lokaal Duurzaam gelooft in het coöperatieve model en gaat ervan uit dat haar klanten een goede

De netwerkkosten bedragen per jaar voor een huis-

betaalmoraal hebben. Wanneer een klant onverhoopt

houden met een gemiddeld energieverbruik voor elektriciteit ongeveer € 227,64 per jaar (inclusief 21% btw)

problemen heeft met betalen dan rekenen wij eerst na
een deugdelijke ingebrekestelling vertragingsschade

en voor gas ongeveer € 154,44 per jaar (inclusief 21%

en incassokosten. De vertragingsschade is gebaseerd

btw). Deze bedragen zijn gebaseerd op de tarieven

op de wettelijke (handels)rente (art. 6:119 BW voor

van de netbeheerder Enexis voor de regio Groningen

particulieren en art. 6:119a BW voor zakelijke afne-

mers). Ten aanzien van de incassokosten: indien betaling binnen de gestelde termijn na factuurdatum niet

Bij een incassotraject hanteert Noordelijk Lokaal Duurzaam ter verkrijging van voldoening buiten rechte een

heeft plaatsgevonden, dan zal Noordelijk Lokaal Duur-

vergoeding die tenminste € 40,- bedraagt. De hoogte

zaam incassokosten in rekening brengen.

van de vergoeding hangt af van de hoogte van de
hoofdsom van de vordering, dit werkt middels onderstaande staffel:

Incassokosten
Hoogte van de vordering

Hoogte van de incassokosten

Tot en met € 2.500,-

15 %

incassokosten

Over de volgende € 2.500,-

10 %

incassokosten

Over de volgende € 5.000,-

5%

incassokosten

Over de volgende € 190.000,-

1%

incassokosten

CONTACTGEGEVENS
Postadres:
Postbus 1666, 9701 BR Groningen
Bezoekadres:
Zernikelaan 17, 9747 AA Groningen

Telefoon:
E-mailadres:
Website:

085 - 0160 111 (bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:00 uur)
klantenservice@nldenergie.org
www.noordelijklokaalduurzaam.nl

Bankrekening: NL95 TRIO 0197 7754 11
KvK-nummer: 57780609
Btw-nummer: NL852733458B01

