
Tarieven Flex
Consumenten september 2022

De tarieven op dit informatieblad gelden voor september 2022 en zijn inclusief 9% btw. 
Deze tarieven zijn uitsluitend geldig voor consumenten met een kleinverbruikaansluiting, dat zijn elektriciteitsaansluitingen van
3x80 ampère of minder en gasaansluitingen met een doorlaatwaarde van 40 m3 per uur of minder.

Flex
Maandelijks nieuwe tarieven

Component elektriciteit Eenheid Tarief Energiebelasting Opslag Duurzame Energie Totaal

Levering normaaltarief per kWh € 0,554692 € 0,040101 € 0,033245 € 0,628038

Levering laagtarief per kWh € 0,531195 € 0,040101 € 0,033245 € 0,604541

Levering enkeltarief per kWh € 0,540858 € 0,040101 € 0,033245 € 0,614204

Netto teruglevering tarief per kWh € 0,324515 € 0,324515

Component gas Eenheid Tarief Energiebelasting Opslag Duurzame Energie Totaal

Levering gastarief per m3 € 2,600915 € 0,395910 € 0,094285 € 3,091110

Vaste leveringskosten € 0,168950 (per dag per aansluiting)

Toelichting

Teruglevering
Wanneer je zelf elektriciteit opwekt wordt bij een kleinverbruikaansluiting de salderingsregeling toegepast. Dat houdt in dat de
elektriciteit die je opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van de elektriciteit die je verbruikt en afneemt van het
net. Alles wat je meer teruglevert dan je afneemt, is netto teruglevering en daarvoor krijg je het netto teruglevering tarief.
Hierop zijn de Voorwaarden Netto Teruglevering van toepassing.

Flex overeenkomst
Flex is een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 30 dagen. Het overeengekomen tarief is flexibel en
wordt maandelijks vooraf opnieuw vastgesteld op basis van de actuele marktontwikkelingen. Hierdoor beweegt het tarief mee
met de ontwikkelingen op de energiemarkt. De tarieven worden kenbaar gemaakt op onze Tarieven pagina.

Waar betaal je voor?

Verbruik
Je betaalt variabele leveringskosten voor de elektriciteit en het gas dat je verbruikt, deze worden per kWh respectievelijk m3

berekend. Daarnaast betaal je ook vaste leveringskosten, deze worden per dag in rekening gebracht voor elke aansluiting.

Netbeheerkosten
Als energieleverancier brengen wij netbeheerkosten in rekening en dragen deze af aan de netbeheerder. Deze tarieven zijn
afhankelijk van je netbeheerder en de grootte van je aansluiting.

Overheidsheffingen
Per kWh elektriciteit en m3 gas die je verbruikt betaal je energiebelasting en opslag duurzame energie, hierover wordt ook btw
in rekening gebracht. De getoonde tarieven gelden in 2022 en voor een verbruik tot 10.000 kWh en tot 170.000 m3. 
Daarnaast krijg je in 2022 € 742,98 vermindering energiebelasting voor elektriciteit indien er sprake is van een verblijfsfunctie.

Vragen
Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Mail naar info@samenom.nl of bel naar 0222-760044.
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