
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.

• Een leveringsovereenkomst voor 1 of 3 jaar afsluiten kan tot en met 24 juni 2015. Aanmeldingen worden op volgorde van ontvangst 
behandeld. DELTA hanteert daarbij het OP=OP principe. 

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.


