
Leveringsprijzen zakelijk kleinverbruik per 1 januari 2016

kies het energiecontract dat bij uw bedrijf past

Samen slim ondernemen
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DELTA N.V.
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Za van 9.00 tot 13.00
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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

*Dit is het bedrag na de vermindering energiebelasting van € 310,81

Leveringskosten o.b.v. de leveringsprijs € 720,- 
( 33%, DELTA Comfort B.V.) 

Netbeheerkosten € 207 ,- (9%, Enduris B.V.)

Energiebelasting en ODE € 895,- (41%, overheid)*

btw € 382,- (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 € 2.204,- 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 € 2.547,- per jaar. 
Deze kosten zijn als volgt verdeeld over de 
verschillende prijscomponenten.

Leveringskosten o.b.v. de leveringsprijs € 1.062,- 
( 42%, DELTA Comfort B.V.)

Netbeheerkosten € 123 ,- (5 %, Enduris B.V.)

Energiebelasting en ODE € 920,- (36%, overheid)

btw € 442,- (17%, 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 B.V. (vanaf 4 januari 2016: Enduris) heeft. Iedere netbeheerder hanteert eigen 

tarieven die vastgesteld worden door de overheid (ACM).

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. (vanaf 4 januari 2016: Enduris) 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. (vanaf 4 januari 2016: Enduris) die berekent.



DELTA: dichtbij, betrouwbaar en voordelig
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. Maar tegelijk is energie voor een bedrijf een grote 
kostenpost. Om die kostenpost te beperken kunt u twee dingen 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 uw vertrouwde Zeeuwse 
energieleverancier. Dichtbij en betrouwbaar! De onderstaande grafiek toont het bewijs: de prijzen van DELTA liggen 
al een aantal jaren achter elkaar onder die van de drie grote Nederlandse energieleveranciers.

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 € 0,0523 € 0,0498 € 0,0480
Dubbeltariefmeter normaal  € 0,0586 € 0,0551 € 0,0538
Dubbeltariefmeter dal  € 0,0445 € 0,0431 € 0,0408

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 € 0,2845 € 0,2700 € 0,2695
Gasprofiel 2  € 0,2822 € 0,2679 € 0,2674

• 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 januari 2016.

• Een leveringsovereenkomst voor 1 of 3 jaar afsluiten kan tot en met 22 december 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 € 0,1007 € 0,0056 0 - 170.000 m3 € 0,25168 € 0,0113
10.000 - 50.000 kWh € 0,04996 € 0,007

50.000 - 10 mln. kWh € 0,01331 € 0,0019

* 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 € 310,81 (excl. btw) 

belastingvermindering gegeven.
• Deze belastingtarieven worden door de overheid vastgesteld en wijzigen jaarlijks. 
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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 een variabele leveringsprijs.
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Samen slim ondernemen
Slim ondernemen, dat doet u samen met DELTA. Of u nu een eenmanszaak heeft of een grote onderneming met 
meerdere vestigingen, DELTA biedt u passende oplossingen. Van een keur aan specifieke energiecontracten voor 
de zakelijke markt tot maatgesneden digitale oplossingen voor bijvoorbeeld de zorg- of recreatiebranche: bij DELTA 
kunt u voor al uw energiezaken en digitale diensten terecht. Specifiek voor het MKB biedt DELTA naast maatwerk 
ook standaardoplossingen voor internet en telefonie. Met MKB Alles-in-1 kiest u eenvoudig het zakelijke digitale 
pakket dat bij uw wensen past. Heeft uw bedrijf behoefte aan verbindingen met grotere capaciteit? Op veel 
Zeeuwse bedrijfsterreinen ligt glasvezel. Informeer naar de mogelijkheden!

www.DELTA.nl/ondernemers
www.ZeelandNet.nl/zakelijk

Leveringsprijzen per 1 januari 2016


