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Tariefblad 
 
Tarieven Elektriciteit 3 jr Vast 
Uw energienota voor elektriciteit bestaat uit leveringskosten, overheidsheffingen en netbeheerkosten. 
 
Leveringskosten 
Leveringskosten zijn de bedragen die u betaalt voor de toevoer van elektriciteit naar het leveringsadres. 
Deze zijn te onderscheiden in vaste en variabele leveringskosten. Vaste leveringskosten zijn kosten 
ongeacht het elektriciteitsverbruik en variabele leveringskosten zijn de kosten per verbruikte kWh. 
 
Uw vaste leveringskosten zijn: 
 

 Excl. btw Incl. btw 
Per jaar € 79,00 € 95,59 
Per dag € 0,21644 € 0,26189 

 
Uw variabele leveringskosten, energiebelasting, ODE en btw (per kWh) zijn: 
 

 Leveringstarief Energiebelasting ODE Btw Totaal incl. btw 
Enkeltarief € 0,06323 € 0,10458 € 0,01320 € 0,03801 € 0,21902 
Normaaltarief € 0,06980 € 0,10458 € 0,01320 € 0,03939 € 0,22697 
Daltarief € 0,05453 € 0,10458 € 0,01320 € 0,03619 € 0,20850 

 
Deze leveringstarieven gelden vanaf 1-9-2018 voor een jaarverbruik tot maximaal 1.000.000 kWh. 
Het all-in tarief (zie kolom “Totaal incl. btw”) geldt voor elektriciteit bij een maximaal jaarverbruik van 10.000 
kWh. Bij een hoger verbruik hoort een ander tarief van de overheidsheffingen en varieert het all-in tarief. 
 
Uw variabele leveringskosten zijn afhankelijk van uw elektriciteitsmeter. U betaalt het enkeltarief als uw 
meter één (actief) telwerk heeft en het dubbeltarief als uw meter twee (actieve) telwerken heeft. Bij een 
dubbeltarief betaalt u het daltarief voor uw elektriciteitsverbruik in de daluren en het normaaltarief voor 
het verbruik in de overige uren. 
 
De daluren zijn van 23:00 tot 07:00 uur op werkdagen, in het weekend en op erkende feestdagen (1 januari, 
tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag). In delen 
van Noord-Brabant en Limburg beginnen de daluren op werkdagen om 21:00 uur. Dit is afhankelijk van uw 
netbeheerder. 
 
Overheidsheffingen 
De overheid heft per kWh: 

 Energiebelasting: een heffing op elektriciteit en aardgas ingevoerd om verbruikers te stimuleren 
zuinig en bewust met energie om te gaan. 
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 Opslag Duurzame Energie: een verhoging van de heffing op elektriciteit en gas die is ingevoerd om 
de kosten te dekken die worden gemaakt voor het stimuleren van duurzame energie. 

 
Wij dragen deze bedragen af aan de Belastingdienst. Daarnaast heffen wij, in opdracht van de overheid, 
btw. 
 
De overheidsheffingen zijn afhankelijk van de hoogte van het energieverbruik. De vermelde tarieven gelden 
vanaf 1 januari 2018. 
 

Verbruik in kWh Energiebelasting ODE Totaal 
0 – 10.000 € 0,10458 € 0,01320 € 0,11778 
10.001 – 50.000 € 0,05274 € 0,01800 € 0,07074 
50.001 – 10.000.000 € 0,01404 € 0,00480 € 0,01884 

 
Vermindering energiebelasting 
De vermindering energiebelasting is een deel van uw energiebelasting dat u terugkrijgt, omdat de overheid 
dit deel van uw energieverbruik als basisbehoefte ziet. Deze belastingvermindering geldt alleen voor 
onroerende zaken waar mensen wonen of werken. De Rijksoverheid stelt de hoogte van deze 
belastingvermindering jaarlijks vast. Per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie geldt voor het 
kalenderjaar 2018 een vermindering van energiebelasting van: 
 

 Excl. btw Incl. btw 
Per jaar € 308,54 € 373,33 
Per dag € 0,84532 € 1,02283 

 
Netbeheerkosten 
Netbeheerkosten zijn de kosten voor uw aansluiting en het transport door de netbeheerder. De opbouw 
van deze kosten vindt u op de website van uw netbeheerder. Wij dragen deze bedragen af aan uw 
netbeheerder. Wie uw netbeheerder is, staat op uw energienota’s aangegeven. De netbeheerkosten voor 
een standaard elektriciteitsaansluiting met een aansluitwaarde t/m 3 x 25 A bedragen in 2018: 
 

 Excl. btw Incl. btw 
Per jaar € 208,23 € 251,96 
Per dag € 0,57050 € 0,69031 

 
Deze bedragen zijn gebaseerd op de netbeheerkosten van netbeheerder Liander. Het tarief van uw 
netbeheerder kan afwijken en de netbeheerder kan de tarieven jaarlijks wijzigen. 
 
Wij rekenen het dagtarief met vijf decimalen om naar een jaartarief met twee decimalen. Daardoor kunnen 
afrondingsverschillen ontstaan. 
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Tarieven Gas 3 jr Vast 
Uw energienota voor gas bestaat uit leveringskosten, overheidsheffingen en netbeheerkosten. 
 
Leveringskosten 
Leveringskosten zijn de bedragen die u betaalt voor de toevoer van gas naar het leveringsadres. Deze zijn 
te onderscheiden in vaste en variabele leveringskosten. Vaste leveringskosten zijn kosten ongeacht het 
gasverbruik en variabele leveringskosten zijn de kosten per verbruikte m3. 
 
Uw vaste leveringskosten zijn: 
 

 Excl. btw Incl. btw 
Per jaar € 79,00 € 95,59 
Per dag € 0,21644 € 0,26189 

 
Uw variabele leveringskosten, regiotoeslag, energiebelasting, ODE en btw (per m3) zijn: 
 

Leveringstarieven Gasprofiel 1 (G1) 
Regio Leveringstarief Leveringstarief Energiebelasting  ODE Btw Totaal incl. btw 
  incl. regiotoeslag     
1 € 0,26990 € 0,28932 € 0,26001  € 0,02850 € 0,12134 € 0,69917 
2 € 0,26990 € 0,30130 € 0,26001  € 0,02850 € 0,12386 € 0,71367 
3 € 0,26990 € 0,29082 € 0,26001  € 0,02850 € 0,12166 € 0,70099 
4 € 0,26990 € 0,28451 € 0,26001  € 0,02850 € 0,12033 € 0,69335 
5 € 0,26990 € 0,29454 € 0,26001  € 0,02850 € 0,12244 € 0,70549 
6 € 0,26990 € 0,29753 € 0,26001  € 0,02850 € 0,12307 € 0,70911 
7 € 0,26990 € 0,29434 € 0,26001  € 0,02850 € 0,12240 € 0,70525 
8 € 0,26990 € 0,28413 € 0,26001  € 0,02850 € 0,12025 € 0,69289 
9 € 0,26990 € 0,29097 € 0,26001  € 0,02850 € 0,12169 € 0,70117 
10 € 0,26990 € 0,28956 € 0,26001  € 0,02850 € 0,12139 € 0,69946 

 
Leveringstarieven Gasprofiel 2 (G2) 

Regio Leveringstarief Leveringstarief Energiebelasting  ODE Btw Totaal incl. btw 
  incl. regiotoeslag     
1 € 0,26990 € 0,28616 € 0,26001  € 0,02850 € 0,12068 € 0,69535 
2 € 0,26990 € 0,29581 € 0,26001  € 0,02850 € 0,12271 € 0,70703 
3 € 0,26990 € 0,28737 € 0,26001  € 0,02850 € 0,12093 € 0,69681 
4 € 0,26990 € 0,28228 € 0,26001  € 0,02850 € 0,11987 € 0,69066 
5 € 0,26990 € 0,29037 € 0,26001  € 0,02850 € 0,12156 € 0,70044 
6 € 0,26990 € 0,29277 € 0,26001  € 0,02850 € 0,12207 € 0,70335 
7 € 0,26990 € 0,29020 € 0,26001  € 0,02850 € 0,12153 € 0,70024 
8 € 0,26990 € 0,28197 € 0,26001  € 0,02850 € 0,11980 € 0,69028 
9 € 0,26990 € 0,28748 € 0,26001  € 0,02850 € 0,12096 € 0,69695 
10 € 0,26990 € 0,28635 € 0,26001  € 0,02850 € 0,12072 € 0,69558 

 

Deze leveringstarieven gelden vanaf 1-9-2018 voor een jaarverbruik tot maximaal 1.000.000 m3.  
Het all-in tarief (zie kolom “Totaal incl. btw”) geldt voor gas bij een maximaal jaarverbruik van 170.000 m3. Bij 
een hoger verbruik hoort een ander tarief van de overheidsheffingen en varieert het all-in tarief. 
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Uw variabele leveringskosten zijn afhankelijk van uw gasprofiel en regiotoeslag gas. U betaalt het tarief 
voor gasprofiel 1 (G1) als u een aansluiting heeft met een standaard jaarverbruik van minder dan 5.000 m3 
en een gasmeter G6 of kleiner. Heeft u een aansluiting met een standaard jaarverbruik vanaf 5.000 m3 en/of 
een gasmeter groter dan G6 en kleiner dan G40? Dan betaalt u het tarief voor gasprofiel 2 (G2). Daarnaast 
betaalt u altijd regiotoeslag gas: een toeslag voor het transport van gas over het landelijk transportnet. Het 
bedrag van de regiotoeslag gas is afhankelijk van de regio van het leveringsadres. 
 
Overheidsheffingen 
De overheid heft per m3: 

 Energiebelasting: een heffing op elektriciteit en aardgas ingevoerd om verbruikers te stimuleren 
zuinig en bewust met energie om te gaan. 

 Opslag Duurzame Energie: een verhoging van de heffing op elektriciteit en gas die is ingevoerd om 
de kosten te dekken die worden gemaakt voor het stimuleren van duurzame energie. 

 
Wij dragen deze bedragen af aan de Belastingdienst. Daarnaast heffen wij, in opdracht van de overheid, 
btw. 
 
De overheidsheffingen zijn afhankelijk van de hoogte van het energieverbruik. De vermelde tarieven gelden 
vanaf 1 januari 2018. 
 
Netbeheerkosten 
Netbeheerkosten zijn de kosten voor uw aansluiting en het transport door de netbeheerder. De opbouw 
van deze kosten vindt u op de website van uw netbeheerder. Wij dragen deze bedragen af aan uw 
netbeheerder. Wie uw netbeheerder is, staat op uw energienota’s aangegeven. De netbeheerkosten voor 
een standaard gasaansluiting met een aansluitwaarde t/m G6 bedragen in 2018: 
 

 Excl. btw Incl. btw 
Per jaar € 159,36 € 192,82 
Per dag € 0,43660 € 0,52829 

 
Deze bedragen zijn gebaseerd op de netbeheerkosten 
van netbeheerder Liander. Het tarief van uw netbeheerder 
kan afwijken en de netbeheerder kan de tarieven jaarlijks wijzigen. 
 
Wij rekenen het dagtarief met vijf decimalen om naar een 
jaartarief met twee decimalen. Daardoor kunnen 
afrondingsverschillen ontstaan. 
 
 

                                                                                  
Gasregio’s Nederland: in deze kaart ziet u 
in welke gasregio het leveringsadres valt. 


