
Tarieven Variabel
Consumenten vanaf 1 mei 2023

De tarieven op dit informatieblad gelden vanaf 1 mei 2023 en zijn inclusief 21% 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.

Variabel
Component elektriciteit Eenheid Tarief Energiebelasting Totaal

Levering normaaltarief per kWh € 0,430139 € 0,152448 € 0,582587

Levering laagtarief per kWh € 0,378334 € 0,152448 € 0,530782

Levering enkeltarief per kWh € 0,396602 € 0,152448 € 0,549050

Netto teruglevering tarief per kWh € 0,198301 € 0,198301

Component gas Eenheid Tarief Energiebelasting Totaal

Levering gastarief per m3 € 1,721543 € 0,592658 € 2,314201

Vaste leveringskosten € 0,187550 (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.

Variabel overeenkomst
Variabel is een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 30 dagen. Het tarief is variabel en kan dus
gedurende de looptijd van deze overeenkomst worden gewijzigd. Een wijziging kan zowel een tariefsverhoging als een
tariefsverlaging betekenen. In de regel zullen wij het variabele leveringstarief tweemaal per jaar wijzigen en dat gebeurt dan
meestal op 1 januari en 1 juli.

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, hierover wordt ook btw in rekening gebracht. De
getoonde tarieven gelden in 2023 en voor een verbruik tot 10.000 kWh en tot 170.000 m3. 
Daarnaast krijg je in 2023 € 596,86 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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