
Uw situatie
Uw persoonlijke situatie kan om de volgende redenen van deze voorbeelden afwijken:

Uw verbruik wijkt af. Besparen op uw energieverbruik is direct van invloed op de kosten
voor de levering van energie, en de belastingen die u daarover betaalt.
U heeft grotere aansluitingen.
U bent klant bij een andere netbeheerder.

Meer informatie vindt u op www.DELTA.nl/energie. 
De in deze berekening opgenomen netbeheerkosten gelden voor de provincie Zeeland. Iedere netbeheerder hanteert eigen
tarieven die vastgesteld worden door de overheid (ACM).

• 

•
•

Wat betaalt u per jaar voor uw energie?
Aan de hand van de onderstaande voorbeelden kunt u zien wat u per jaar betaalt voor energie, 
en welke bedrijven en instellingen hierbij betrokken zijn. In dit voorbeeld zijn de variabele 
leveringsprijzen gebruikt, deze wijzigen in principe ieder halfjaar. De energiebelasting, 
de Opslag Duurzame Energie (ODE) en de netbeheerkosten worden jaarlijks bepaald; 
de wijziging gaat in per 1 januari 2016. 

Elektriciteit
Een huishouden dat jaarlijks 3.500 kWh elektriciteit verbruikt, een enkeltariefmeter en een 
normale consumentenaansluiting van 3 x 25 Ampère heeft (dit staat op uw elektriciteitsmeter) 
betaalt € 592,- per jaar. De kosten zijn als volgt verdeeld over de verschillende 
prijscomponenten.

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

Leveringskosten o.b.v. de leveringsprijs € 221,- ( 38%, DELTA Comfort B.V.)
Netbeheerkosten € 207,- (35%, Enduris B.V.)
Energiebelasting en ODE € 61,- (10%, overheid)*
btw € 103,- (17%, overheid)

Gas
Een huishouden dat jaarlijks 1.800 m³ gas verbruikt, en een kleine gasmeter heeft (G4 of G6, 
dit staat op uw gasmeter) betaalt € 1.401,- per jaar. Deze kosten zijn als volgt verdeeld over 
de verschillende prijscomponenten.

Leveringskosten o.b.v. de leveringsprijs € 562,- (40%, DELTA Comfort B.V.)
Netbeheerkosten € 123,- (9%, Enduris B.V.)
Energiebelasting en ODE € 473,- (34%, overheid)
btw € 243,- (17%, overheid)



Leveringsprijzen per kWh en m3 per 1 januari 2016

Vaste kosten per maand

Optionele korting per maand

www.DELTA.nl/energie

Vaste prijs voor 1 jaar    Vaste prijs voor 1 jaar
Enkeltarief   € 0,1913   Gasprofiel 1   € 0,6540
Dubbeltarief normaal  € 0,1978   Gasprofiel 2   € 0,6516
Dubbeltarief dal   € 0,1833

Vaste prijs voor 3 jaar   Vaste prijs voor 3 jaar
Enkeltarief   € 0,1896   Gasprofiel 1   € 0,6531
Dubbeltarief normaal  € 0,1966   Gasprofiel 2   € 0,6506
Dubbeltarief dal   € 0,1809

Variabele prijs voor 1 of 3 jaar    Variabele prijs voor 1 of 3 jaar
Enkeltarief  € 0,1940   Gasprofiel 1   € 0,6739
Dubbeltarief normaal  € 0,2016   Gasprofiel 2   € 0,6715
Dubbeltarief dal   € 0,1845

Vaste leveringskosten  € 3,25    € 3,25
Vermindering energiebelasting                     € 31,34                        -
Netbeheerkosten    € 20,84    € 12,43

Korting digitale communicatie  - € 0,25   - € 0,25

• Deze leveringsprijzen bevatten de leveringsprijzen van DELTA Comfort B.V., de energiebelasting en 
 Opslag Duurzame Energie (ODE) van de overheid voor 2016, en zijn inclusief 21% btw. Een uitsplitsing  
 van deze prijzen vindt u op www.DELTA.nl/energie. 
•  De energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) worden ieder jaar door de overheid vastgesteld. 
• De gasprijs geldt voor alle gasregio’s.

• De hierboven genoemde netbeheerkosten zijn de kosten zoals de netbeheerder in Zeeland,
  Enduris B.V., die in rekening brengt. In de rest van Nederland zijn andere netbeheerders actief.  

De netbeheerkosten kunnen jaarlijks wijzigen. 
• De hierboven genoemde netbeheerkosten zijn voor een reguliere aansluiting van 3 x 25 Ampère   
 (elektriciteit) en een G4/G6 (gas). Bij een grotere aansluiting worden andere kosten in rekening gebracht.
• Alle bedragen zijn inclusief 21% btw.

Indien u op de antwoordkaart of in de online omgeving toestemming geeft om communicatie digitaal te 
ontvangen in plaats van per post, dan krijgt u de korting. Het gaat om de volgende correspondentie: algemene, 
nota’s en, indien u een slimme meter heeft, het verbruiks- en indicatieve kostenoverzicht. Ook als u niet kiest 
voor een overeenkomst voor bepaalde tijd komt u ook in aanmerking voor deze optionele korting. Ga dan naar 
www.DELTA.nl/MijnDELTA en kies daar voor het ontvangen van correspondentie via e-mail.

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