
Leveringsprijzen zakelijk kleinverbruik per 1 juli 2015

het beste energieaanbod komt uit Zeeland

Samen slim ondernemen



Samen slim ondernemen
Dag en nacht draaiende servers, het verlichten van bedrijfsruimten en een binnenklimaat waarin het aangenaam 
werken is. Energie is voor een onderneming van cruciaal belang. DELTA begrijpt dat. Al jaren lang is DELTA dé 
energieleverancier van Zeeuwse bodem: nuchter, recht door zee en betrouwbaar. Met een groot hart voor 
ondernemers en échte interesse in wat hun beweegt. 

DELTA beseft dat energie voor ondernemers, hoe cruciaal ook, ‘gewoon’ een kostenpost is. En kosten wilt u onder 
controle houden. Dat kunt u op twee manieren doen: uw energieverbruik terugdringen en kiezen voor een 
energiebedrijf met de juiste prijs-/kwaliteitverhouding. Want u wilt natuurlijk wel correct en snel geholpen 
worden als u contact zoekt met uw energieleverancier.

Bij DELTA bent u dan aan het juiste adres. Want wist u dat DELTA al jaren goede service biedt tegen zeer 
concurrerende tarieven? Voor een goede prijs-/kwaliteitsverhouding kiest u voor een Zeeuwse energieleverancier. 
Nuchter en betrouwbaar. De onderstaande grafiek toont het bewijs: de prijzen van DELTA liggen al een aantal 
jaren achter elkaar duidelijk onder die van de drie grote Nederlandse energieleveranciers.

In deze grafiek ziet u de vergelijking van DELTA met de drie grootste Nederlandse energieleveranciers en de ontwikkeling 
van de energiekosten (gas en elektriciteit) over de afgelopen drie jaar. Op basis van een bedrijf dat jaarlijks 12.500 kWh 
elektriciteit en 3.500 m3 gas verbruikt zijn de leveringskosten per jaar berekend. De kosten zijn exclusief energiebelasting, 
Opslag Duurzame Energie, netbeheerkosten en btw. In de berekening is uitgegaan van de variabele leveringskosten.
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OndernemersStroom/OndernemersGroen
 Flex (voor 1 jaar) Vast (voor 1 jaar) Vast (voor 3 jaar)
Vaste leveringskosten per maand € 5,50 € 5,50 € 5,50
Prijs per kWh   
Enkeltariefmeter € 0,0565 € 0,0533 € 0,0521
Dubbeltariefmeter normaal  € 0,0635 € 0,0592 € 0,0583
Dubbeltariefmeter dal  € 0,0475 € 0,0457 € 0,0443

OndernemersGas
  Flex (voor 1 jaar) Vast (voor 1 jaar) Vast (voor 3 jaar)
Vaste leveringskosten per maand € 5,50 € 5,50 €  5,50
Prijs per m3   
Gasprofiel 1 € 0,3040 € 0,3000 € 0,2940
Gasprofiel 2  € 0,3005 € 0,2965 € 0,2925

• De vermelde leveringsprijzen zijn exclusief energiebelasting, Opslag Duurzame Energie (ODE), netbeheerkosten en 21% btw. De 
netbeheerkosten zijn een vast bedrag per jaar en kunnen jaarlijks wijzigen.

• De leveringsprijzen voor een overeenkomst met variabele prijzen voor onbepaalde tijd (Modelcontract) zijn gelijk aan die voor 1 jaar Flex per     
1 juli 2015. 

OndernemersStroom/OndernemersGroen
• Indien u over een dubbeltariefmeter beschikt geldt het normaaltarief op werkdagen tussen 07.00 en 23.00 uur.  Tijdens de andere uren en op 

zaterdag, zondag en de erkende feestdagen geldt het daltarief. Erkende feestdagen zijn Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, 
Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag. 

OndernemersGas
• Gasprofiel 1 geldt bij een standaard jaarverbruik van minder dan 5.000 m³ en een gasmeter G4 of G6. Heeft u een grotere meter of een hoger 

verbruik, dan geldt Gasprofiel 2.
• De vermelde leveringsprijzen gelden voor alle gasregio’s in Nederland.

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE)
Elektriciteit Energiebelasting ODE Gas Energiebelasting ODE

Totaal verbruik* Kosten per kWh excl. btw (21%) Totaal verbruik* Kosten per m3 excl. btw (21%) 
0 - 10.000 kWh € 0,1196 € 0,0036 0 - 170.000 m3 € 0,1911 € 0,0074
10.000 - 50.000 kWh € 0,0469 € 0,0046

50.000 - 10 mln. kWh € 0,0125 € 0,0012

* per aansluiting, per 12 maanden

• Over de energiebelasting en ODE wordt 21% btw geheven. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.
• Per 12 maanden wordt, per bedrijf waarin zich een elektriciteitsaansluiting bevindt, een bedrag van € 311,84 (excl. btw) 

belastingvermindering gegeven.
• Deze belastingtarieven worden door de overheid vastgesteld en wijzigen jaarlijks.



Bezoekadres  
DELTA N.V.
Poelendaelesingel 10
4335 JA Middelburg
ondernemers@DELTA.nl

T: 0800 - 88 11 880 (gratis)
Ma t/m vr van 8.00 tot 21.00
Za van 9.00 tot 13.00
 

Postadres
DELTA N.V.
Postbus 5048
4330 KA Middelburg 

Bankrelatie
IBAN NL24RBOS0510460739 
BIC RBOSNL2A 

K.v.K. Middelburg nr. 22051676 
btw nr. NL 8115.99.930.B01

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

www.DELTA.nl/ondernemers

De opbouw van uw energiekosten
De kosten op uw jaarnota bestaan grofweg uit drie delen: 

• De kosten voor levering van elektriciteit en gas door DELTA Comfort B.V.;
• De kosten voor transport en onderhoud aan het elektriciteits- en gasnetwerk door de netbeheerder.
 Dit bedrag is afhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting;
• De energiebelasting, de Opslag Duurzame Energie (ODE) en de btw; allen opgelegd door de overheid.
 
De energieleverancier
DELTA Comfort B.V. levert elektriciteit en gas. U betaalt een leveringsprijs per kWh (elektriciteit) en m3 (gas) en een vast bedrag per jaar voor 
o.a. dienstverlening.
 
De netbeheerder
In Zeeland zorgt DELTA Netwerkbedrijf B.V. voor het transport van elektriciteit en gas via elektriciteitsnetten en gasleidingen.  
In andere regio’s zijn er andere netbeheerders actief. De netbeheerkosten vormen een vast bedrag per jaar. Dit bedrag is afhankelijk van de 
capaciteit van uw aansluiting. Over het algemeen geldt: hoe groter de capaciteit, hoe hoger het bedrag. In dit bedrag is de huur van de 
meters inbegrepen. Deze kosten worden jaarlijks vastgesteld per 1 januari. 
 
De overheid
De overheid heft energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en btw. De energiebelasting en Opslag Duurzame Energie worden geheven 
per kWh en per m3. De btw wordt geheven over alle onderdelen van de nota.  
 
Voorbeeldberekeningen
In onderstaande voorbeelden kunt u zien wat een bedrijf met een gemiddeld verbruik per jaar betaalt voor energie. Hierin wordt, als het 
gaat om de netbeheerkosten, uitgegaan van de kosten zoals DELTA Netwerkbedrijf B.V. die berekent.

*Dit is het bedrag na de vermindering energiebelasting van € 311,84

Leveringskosten o.b.v. de leveringsprijs € 772,- 
( 31%, DELTA Comfort B.V.) 

Netbeheerkosten € 209 ,- 
(9%, DELTNetwerkbedrijf B.V.)

Energiebelasting en ODE € 1049,- (43%, overheid)*

btw € 426,- (17%, overheid)

Voorbeeld 1:  een bedrijf dat jaarlijks 12.500 kWh elektriciteit 
verbruikt, een enkeltariefmeter heeft en een 
aansluiting van 3 x 25 Ampère heeft (dit staat 
op uw elektriciteitsmeter) betaalt € 2.456,- per 
jaar. De kosten zijn als volgt verdeeld over de 
verschillende prijscomponenten.

Voorbeeld 2: een bedrijf dat jaarlijks 3.500 m³ gas verbruikt, 
een kleine gasmeter heeft (G4 of G6, dit staat 
op uw gasmeter) betaalt € 2.361,- per jaar. 
Deze kosten zijn als volgt verdeeld over de 
verschillende prijscomponenten.

Leveringskosten o.b.v. de leveringsprijs € 1130,- 
( 48%, DELTA Comfort B.V.)

Netbeheerkosten € 126 ,- 
(5 %, DELTA Netwerkbedrijf B.V.)

Energiebelasting en ODE € 695,- (29%, overheid)

btw € 410,- (18%, overheid)

Uw eigen specifieke situatie wijkt waarschijnlijk van de getoonde voorbeelden af omdat:
• uw verbruik groter of kleiner is;
• u grotere aansluitingen heeft;
• u een andere netbeheerder dan DELTA Netwerkbedrijf heeft. Iedere netbeheerder hanteert eigen tarieven die vastgesteld worden door  
 de overheid (ACM).


