
kies de overeenkomst die bij u past

Samen uit, samen thuis

Leveringsprijzen per 1 januari 2016



*  Deze berekening is indicatief en op basis van een jaarverbruik van 3.500 kWh elektriciteit (enkeltarief) en 1.800 m3 gas (Gasprofiel 1, alle gasregio’s). 
In dit maandbedrag zijn uw kosten voor de levering van energie verwerkt: levering, energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en 21% btw. Er wordt 
rekening gehouden met de vermindering voor energiebelasting van € 31,44 per maand voor elektriciteit. De Energiebelasting en de Opslag Duurzame 
Energie (ODE) worden ieder jaar door de overheid vastgesteld. De tarieven voor 2016 zijn nog niet vastgesteld. Niet inbegrepen zijn de netbeheerkosten.

DELTA biedt u diverse mogelijkheden om een overeenkomst te kiezen die bij u past. 
Of u nu kiest voor een vaste of variabele leveringsprijs of een overeenkomst voor 1 of 3 
jaar, u profiteert altijd van een goede prijs en prima service.

Dankzij onze verschillende overeenkomsten bieden wij u de mogelijkheid om 
op basis van uw persoonlijke voorkeur een keuze te maken. De prijzen per kWh en m3, 
de vaste kosten voor levering van energie en de opbouw van de totale kosten voor 
elektriciteit en gas vindt u op www.DELTA.nl/energie.

Zekerheid Zekerheid & gemak

1 jaar vast 3 jaar vast variabel 1 of 3 jaar

Flexibiliteit

P  1 jaar lang vaste 
leveringsprijzen

P  Geen tussentijdse 
prijsstijgingen

P Zekerheid

U betaalt per maand*:
Elektriciteit: € 33,57
Gas: € 89,64
Totaal: € 123,21

P  3 jaar lang vaste 
leveringsprijzen

P  Geen tussentijdse 
prijsstijgingen

P  Gemak en maximale 
zekerheid

U betaalt per maand*:
Elektriciteit:  € 33,07
Gas: € 89,52
Totaal: € 122,59

P  Ieder half jaar 
aanpassing van de 
leveringsprijs op basis 
van de marktprijs 

P  Voordeel bij tussen-
tijdse prijsdalingen

P  Nadeel bij tussen- 
tijdse prijsstijgingen

U betaalt per maand*:
Elektriciteit: € 34,34
Gas: € 92,64
Totaal: € 126,98

Meest 
gekozen!

Uw overeenkomst



Handig: beheer zelf uw 
energiezaken met MijnDELTA
Zodra u klant wordt bij DELTA krijgt u uiteraard de beschikking over uw eigen 
persoonlijke pagina bij DELTA: MijnDELTA. 

Via MijnDELTA kunt u veel zaken die met uw energie van DELTA te maken hebben 
online regelen:

• uw persoonlijke gegevens inzien en wijzigen
• uw termijnbedrag aanpassen en automatisch betalen aanvragen
• uw verhuizing en meterstanden doorgeven
• uw nota’s en betalingen inzien
• uw producten en actuele prijzen inzien

Het aanmelden voor MijnDELTA is simpel. 
Zodra u uw unieke klantnummer heeft 
ontvangen gaat u naar
www.DELTA.nl/MijnDELTA 
en maakt u een account aan. 

U bepaalt zelf uw 
gebruikersnaam en
wachtwoord. 



www.DELTA.nl/energie

Bezoekadres  
DELTA N.V. 
Poelendaelesingel 10 
4335 JA Middelburg 

Postadres
DELTA N.V.
Postbus 5048
4330 KA Middelburg 

info@DELTA.nl 
T: 0800 – 5150 (gratis)

De gegevens in deze folder zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Voor eventuele onjuistheden of opgetreden wijzigingen aanvaardt DELTA geen aansprakelijkheid.  

Dichtbij en bereikbaar 
Een goed gewaardeerde klantenservice, keuze uit meerdere 
overeenkomsten, groene stroom die volledig in Nederland is 
opgewekt, een goede prijs en de typische Zeeuwse nuchterheid 
en klantvriendelijkheid... bij DELTA zit u goed! 


