
Ons complete 
aanbod voor u

Per 1 januari 2016



Elektriciteit (ZeeuwsGroen)

DELTA denkt met u mee! Gas

•  De vaste leveringskosten per maand zijn € 3,25 inclusief btw.
•  De leveringsprijzen voor gas gelden voor alle gasregio’s in Nederland.
•   Gasprofiel 1 geldt bij een jaarverbruik tot 5.000 m3 en een gasmeter G4 of G6. Heeft u een grotere meter 

of een hoger verbruik dan geldt gasprofiel 2.
•   De energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) int DELTA namens de overheid. 
•  Btw wordt geheven over de leveringsprijzen, de energiebelasting en de opslag duurzame energie (ODE). 
•  Bijkomende kosten zijn de netbeheerkosten. In 2016 is dit voor een G4 of G6 aansluiting € 12,43  

per maand (bij Enduris B.V.).

DELTA vindt het belangrijk dat u een goede keuze kunt maken. In deze folder vindt u een overzicht van 
alle producten en diensten die DELTA u te bieden heeft.

Leveringsprijzen
Variabele leveringsprijzen per 1 januari 2016

   Energiebelasting     
 Prijs per m3 per m3 ODE per m3 btw per m3 Totaal per m3

Gasprofiel 1 € 0,2940 € 0,25168 € 0,0113 € 0,1170 € 0,6739
Gasprofiel 2 € 0,2920 € 0,25168 € 0,0113 € 0,1165 € 0,6715

DELTA biedt u, naast een goede prijs en prima service, ook keuze uit verschillende overeenkomsten. 
Of u nu kiest voor een vaste of variabele leveringsprijs of een overeenkomst voor één of drie jaar, 
bij DELTA vindt u altijd de overeenkomst die bij u past. DELTA levert alleen groene stroom. Voor 2016 zal dit 
worden opgewekt met biomassa (40%) en wind (10%) in Nederland, en 50% met wind uit het buitenland.

Kijk en vergelijk
De energieprijzen verschillen per leverancier. Op www.DELTA.nl/energieprijzen vindt u het actuele 
overzicht. Zo krijgt u een goed beeld van wat u bij DELTA en bij andere leveranciers per jaar in Zeeland 
betaalt voor uw energie.

Leveringsprijzen
Variabele leveringsprijzen per 1 januari 2016

   Energiebelasting   
 Prijs per kWh per kWh ODE per kWh btw per kWh Totaal per kWh
Enkeltarief € 0,0540 € 0,1007 € 0,0056 € 0,0337 € 0,1940
Dubbeltarief normaal € 0,0603 € 0,1007 € 0,0056 € 0,0350 € 0,2016
Dubbeltarief dal € 0,0462 € 0,1007 € 0,0056 € 0,0320 € 0,1845

•  De vaste leveringskosten per maand zijn € 3,25 inclusief btw.
•  De normaaltarief uren gelden tijdens werkdagen van 07.00 uur tot 23.00 uur. De daltarief uren gelden op  

werk dagen van 23.00 uur tot 07.00 uur, alle uren op zaterdagen, zondagen en tijdens erkende feestdagen.  
Deze zijn Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.

•  De energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) int DELTA namens de overheid.  
Vanaf een verbruik van 10.000 kWh gelden andere belastingtarieven. Kijk voor meer informatie op  
www.DELTA.nl/energie. 

•  Per 12 maanden wordt - per woning waarin zich een elektriciteitsaansluiting bevindt - een bedrag van  
€ 376,08 (inclusief btw) belastingvermindering gegeven. 

•  Btw wordt geheven over de leveringsprijzen, de energiebelasting en de opslag duurzame energie (ODE). 
•  Bijkomende kosten zijn de netbeheerkosten. In 2016 is dit voor een aansluiting van 1 x 35 Ampère  

of 3 x 25 Ampère € 20,84 per maand (bij Enduris B.V.).
•  Wekt u elektriciteit op? Bij teruglevering aan het net ontvangt u een vergoeding die gelijk is aan de totale prijs 

per kWh. Levert u meer terug aan het net dan u verbruikt? Dan ontvangt u over het verschil de leveringsprijs 
per kWh exclusief de belastingen.

DELTA biedt verschillende mogelijkheden voor uw energieprijs, zoals een vaste energieprijs 
voor 1 of 3 jaar. Kijk voor meer informatie op www.DELTA.nl/energie



Samen slim besparen

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. 

De meest effectieve manier om uw energierekening omlaag te krijgen is eenvoudigweg het terugdringen van 
het eigen energieverbruik. Het is heel eenvoudig om te beginnen bij gedragsverandering. Maar wie grotere 
stappen wil maken zit vaak met veel vragen. Welke maatregelen of investeringen leveren de grootste 
besparing op? Wat is de terugverdientijd en hoe verhoudt zich dat tot mijn situatie? DELTA helpt u bij het 
maken van belangrijke keuzes met DELTA Woningadvies.

DELTA Woningadvies
Op basis van uw persoonlijke situatie en voorkeuren stelt DELTA Woningadvies een advies samen waarin de 
kosten, het rendement en de terugverdientijd van de mogelijke investeringen (b.v. isolatie, zonnepanelen, 
verwarmingstechnieken) zijn terug te zien. Vervolgens kunt u het advies net zo lang aanpassen en bijstellen 
totdat het volledig overeenkomt met uw wensen en inzichten. Variabelen waarmee u ‘kunt spelen’ zijn het 
beschikbare budget, het besparingspotentieel, de terugverdientijd, de specificaties van de mogelijke 
investeringen en het profiel dat bij de gebruiker past: kostenbewust of duurzaam.
Het makkelijke van DELTA Woningadvies is dat u de voor de voorgestelde investeringen in uw persoonlijke 
advies direct offertes op kunt vragen bij DELTA of bij een partner van DELTA. Zo kunt u na het maken van de 
juiste keuzes ook de daad bij het woord voegen en direct tot verduurzaming van uw woning overgaan.
  
Ga naar www.DELTA.nl/Woningadvies en start uw persoonlijke advies!

Partners
DELTA werkt samen met betrouwbare en gerenommeerde regionale partners voor de levering en installatie 
van energiebesparende investeringen. De levering en installatie van zonnepanelen, cv-ketels, zonneboilers 
en andere warmte-oplossingen wordt verzorgd door Wolter & Dros. Dak, muur- en vloerisolatie wordt 
verzorgd door Thermecon.

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.

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.

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).

* 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)

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)



DELTA Comfort Wijzer
Het energiemanagementsysteem van DELTA voor thuis combineert inzicht met comfort. U kunt kiezen uit 
vier basispakketten:

•  Het pakket ‘Inzicht in energieverbruik gebruikt ‘smart plugs’ waarmee u de grote energieslurpers bij u in 
huis eenvoudig kunt opsporen. U kunt er real time het energieverbruik van individuele apparaten mee 
volgen. Zo kunt u gericht werken aan het terugdringen van uw elektriciteitsverbruik. Tegelijkertijd kunt u 
dezelfde apparaten ook op afstand bedienen.

•  Met de DELTA Slimme Thermostaat laat u uw cv-ketel zo efficiënt mogelijk z’n werk doen. Zo registreert de 
bewegingsmelder of u thuis bent of niet. Ook kunt u op afstand uw cv-ketel bedienen. Als u onverwacht 
eerder naar huis gaat, kunt u de cv-ketel thuis alvast het huis laten opwarmen.

•  Het pakket ‘Inzicht in zonnepanelen’ biedt u altijd en overal inzicht in de opbrengst van uw zonnepanelen. 
U kunt exact volgen wat u verdient met de opwek van uw eigen elektriciteit. 

•  Met het pakket ‘Inzicht in elektrisch rijden’ ziet u exact hoeveel elektriciteit u verbruikt bij het opladen 
van uw elektrische auto. Deze gegevens kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld het declareren van autokosten 
bij uw werkgever.

Alle pakketten van DELTA Comfort Wijzer zijn beschikbaar via een handige app voor tablets en smartphones 
én een persoonlijke inlogpagina. Zo blijft u altijd en overal op de hoogte van alles wat met energie bij u thuis 
te maken heeft. 

Ga voor meer informatie en het bestellen van pakketten naar www.DELTA.nl/ComfortWijzer

Zonnepanelen
Met een zonne-installatie bespaart u direct op uw elektricteitskosten en levert u een bijdrage aan een 
duurzamer Zeeland. DELTA biedt samen met Wolter & Dros zonne-installaties op maat voor elke situatie. 
U kunt kiezen uit drie verschillende pakketten van zonnepanelen, variërend in prijs en kwaliteit. 

Zon Basis
 Deze zonne-installatie heeft een zeer goede prijs/kwaliteitverhouding. Met een beperkte investering kunt 
u een hoog rendement behalen.
Zon Standaard
De hoogwaardige panelen zorgen voor kwaliteit op uw dak. Met de zonne-installatie Zon Compleet Standaard 
kiest u voor een hoge standaard en een mooi design.
Zon Premium
Een zonne-installatie van de hoogste standaard. Met de zonne-installatie Zon Compleet Premium kiest u 
voor de hoogste kwaliteit, een schitterend design en het hoogste rendement.

Kiest u voor zonnepanelen, dan gaat u een overeenkomst aan met onze partner Wolter & Dros. Professionele 
monteurs met jarenlange ervaring verzorgen de installatie. Uw zonne-installatie is normaal gesproken 
binnen een halve dag geïnstalleerd. 

Ga voor meer informatie naar www.DELTA.nl/zonnepanelen

CV-ketels
Een aangename temperatuur en een lekkere warme douche zijn onderdeel van comfortabel wonen. 
DELTA biedt u verschillende oplossingen voor uw warmte-voorzieningen, zoals een HR-ketel, zonneboiler 
of warmtepomp. Doe de keteltest op www.DELTA.nl/warmte en u vindt binnen 5 minuten de oplossing die 
bij u past. In de meeste gevallen krijgt u direct hierna een offerte. 

Het totale productaanbod bestaat uit verschillende types cv-ketels die u kunt huren of kopen en waarvoor 
u een onderhoudsabonnement kunt afsluiten. Daarnaast levert DELTA ook zonneboilers en warmtepompen. 

Met de aanschaf van een nieuwe HR-ketel kunt u flink op uw gasverbruik besparen. De afgelopen 10 jaar 
zijn cv-ketels namelijk een stuk zuiniger geworden. DELTA levert betrouwbare cv-ketels van Remeha. 
Voor de installatie en het onderhoud werken we samen met onze partner Wolter & Dros. DELTA biedt 
nieuwe cv-ketels aan in een koop- en huurvariant. Als u een cv-ketel huurt hoeft u geen grote investering 
te doen, bent u verzekerd van onderhoud en storingsopvolging én een DELTA Slimme Thermostaat. 
Het huurbedrag wordt maandelijks met uw termijnbedrag voor elektriciteit en gas verrekend, dus u 
ontvangt geen extra nota’s. Wie kiest voor koop krijgt een gratis DELTA Slimme Thermostaat als u naast 
uw nieuwe cv-ketel ook direct een onderhoudsabonnement bij DELTA afneemt.

Kijk direct voor meer informatie op www.DELTA.nl/cvketels

Isolatie
Het isoleren van uw woning kan vaak een flinke besparing op de energiekosten opleveren. Of het nu gaat 
om spouwmuur-, dak- of vloerisolatie, via onze partner Thermecon biedt DELTA alle soorten isolatie. 

De voordelen van isoleren: 
• U kunt een flinke besparing op uw huidige woonlasten realiseren
• Uw woning beschikt over een comfortabeler en gelijkmatiger binnenklimaat
• U heeft geen last meer van tocht, vocht of kou
• Het biedt bescherming tegen vochtproblemen
• U levert een positieve bijdrage aan het milieu

Isolatie zorgt niet alleen voor een hoger comfort, maar u bespaart ook aanzienlijk op uw energierekening. 
De investering is relatief beperkt en het rendement op uw investering kan oplopen tot wel 30%. 

Ga voor meer informatie naar www.DELTA.nl/isolatie



Internet, bellen en TV in één pakket
Kies voor de beste entertainment-beleving met Alles-in-1. Met Alles-in-1 haalt u het gemak van televisie, 
internet en telefonie in huis met één leverancier. Wat u allemaal krijgt in uw Alles-in-1 pakket staat 
hieronder vermeld. Er is al een Alles-in-1 pakket vanaf € 49,95 per maand.

Voor meer informatie: www.DELTA.nl/alles-in-1

SuperInstap Premium

meest gekozen

internet

televisie

telefonie

  Surfen, e-mailen  Onbezorgd op meerdere Supersnel bestanden
 en chatten computers snel internet down- en uploaden

Betrouwbaar en supersnel internet

Downloadsnelheid 25 Mbps 100 Mbps 200 Mbps

Uploadsnelheid 3 Mbps 10 Mbps 10 Mbps

Gratis Wi-Fi modem in bruikleen Ѵ Ѵ Ѵ
Gratis Wi-Fi door heel Zeeland Ѵ Ѵ Ѵ

TV Basis met ruim 50 digitale zenders, Ѵ Ѵ Ѵ
25 HD zenders en 27 analoge zenders

Overal in huis 35 zenders kijken op laptop, 
tablet en smartphone Ѵ Ѵ Ѵ

Interactieve TV* (Portaal van Zeeland) Ѵ Ѵ Ѵ

 
Gratis bellen naar iedereen die ook  
telefonie van ZeelandNet heeft Ѵ Ѵ Ѵ
Installatie door monteur** Ѵ Ѵ Ѵ
 € 49,95 € 57,50 € 72,25DELTA prijs 
Prijs per maand incl. btw en TV Basis (€ 18,50 per 
maand)

Radio en TV

Met TV Basis haalt u zowel analoge als digitale radio en televisie in huis. Voor digitale ontvangst 
hoeft u alleen een startpakket (adviesprijs € 24,95) en een digitale ontvanger aan te schaffen bij een 
elektronicazaak. Op die manier profiteert u van meer zenders en een veel betere beeldkwaliteit (inclusief 
HD!). Heeft u ook een internetabonnement van ZeelandNet? Dan kunt u live tv kijken via uw laptop, tablet en 
smartphone! Televisie van DELTA wordt al jaren als beste beoordeeld door de Consumentenbond.

Extra zenderpakketten 

- Pluspakket  € 10,50 per maand
- Buitenland pakket  € 2,50 per maand
- Film1  € 15,50 per maand
- Ziggo Sport Totaal  € 14,50 per maand
- Erotiekpakket  € 12,50 per maand
- HBO  € 15,50 per maand
- Filmpakket (Film1 & HBO)  € 23,50 per maand
- FOX Sports Eredivisie €  17,95 per maand
- FOX Sports International € 13,95 per maand
- FOX Sports Compleet (Eredivisie & International)  € 24,95 per maand
- Sportpakket (Sport1 & FOX Sports Compleet)  € 29,50 per maand
- Totaalpakket  € 64,50 per maand

Abonnementskosten TV Basis (kabel) € 18,50 per maand

* Als u Interactieve TV van DELTA wilt gebruiken heeft u een Smart TV nodig die HbbTV ondersteunt of de interactieve HD ontvanger van Humax (HD-FOX C).
**Indien van toepassing



Meer informatie?
Heeft u nog vragen over de producten en prijzen? Kijkt u dan op onze websites www.DELTA.nl of  
www.zeelandnet.nl. Informatie over de netbeheerkosten in Zeeland vindt u op www.DELTA.nl en 
www.enduris.nl

Het melden van storingen
Voor het melden van elektriciteits- en gasstoringen kunt u het landelijke storingsnummer bellen:
0800 - 9009 (gratis). U wordt automatisch doorgeschakeld naar de juiste netbeheerder in de regio 
waar u woont. Voor storingen voor water, warmte, kabel en CV-ketels kunt u 0800 -5150 bellen.

De leveringen geschieden conform de Algemene Voorwaarden zoals die gelden voor de diverse
producten en diensten van groepsmaatschappijen van DELTA N.V. Deze voorwaarden zijn te vinden  
op onze website www.DELTA.nl of op te vragen bij DELTA via het gratis telefoonnummer 0800 - 5150. 
Conform de Algemene Voorwaarden attenderen wij u op de mogelijkheid om uw energiecontract voor 
onbepaalde tijd op te zeggen bij een wijziging van de voorwaarden of tarieven. De opzegtermijn is  
dertig dagen.

Termijnbedrag
Bepaling termijnbedrag
Aan het begin van een verbruiksjaar wordt berekend hoeveel energie en water u in de komende
twaalf maanden gaat verbruiken. Dit gebeurt aan de hand van uw meterstanden van het voorgaande jaar. 
Op basis van onder andere dit verwachte jaarverbruik wordt uw termijnbedrag berekend. In dit bedrag 
zitten de kosten die afhankelijk zijn van uw verbruik. Dit zijn:
•  levering van elektriciteit, gas/warmte en water
•  energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en belasting op leidingwater.

Daarnaast betaalt u een vast bedrag per maand voor onder andere:
•  netbeheerkosten voor het transport van elektriciteit en gas, en het onderhoud aan de leidingen.
•  vaste leveringskosten voor elektriciteit, gas en water
•   eventuele andere producten en diensten van DELTA zoals radio en televisie, warmte en  

de serviceproducten, zoals de huur voor CV-ketels en Serviceabonnementen.

Denkt u dat uw termijnbedrag te hoog is dan kunt u dit wijzigen. Kijk hiervoor op 
www.DELTA.nl/termijnbedrag. Hier staat een duidelijk filmpje dat u stap voor stap door 
dit proces heen neemt.

Internet, Digitale Telefonie en DELTA DIGITALE TV worden via ZeelandNet B.V. in rekening gebracht.

Water
Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. Evides heeft 
de dienstverlening rondom drinkwater in Zeeland, Goeree-Overflakkee en de 
Brabantse Wal uitbesteed aan DELTA.

Meer informatie vindt u op www.DELTA.nl en www.evides.nl

Als u internet van ZeelandNet heeft kunt u kiezen voor DELTA Veilig 
Wonen om uw huis slim te beveiligen met een camera en/of een 
alarmsysteem. En via de DELTA Veilig Wonen app bedient en beheert u zelfs uw beveiligingssysteem 
op afstand. Zo heeft u altijd zicht op wat er thuis gebeurt. Ook als u onderweg bent. Op welke manier, 
dat bepaalt u zelf, want u kunt kiezen welk pakket het beste bij u past.

Met DELTA Veilig Wonen heeft u altijd: 
• controle over uw woning, thuis en onderweg
•     een systeem dat u eenvoudig zelf kunt installeren en beheren
•   de mogelijkheid om ondersteuning van beveiligingsbedrijf Securitas  

in te schakelen
•   de gelegenheid om extra accessoires toe te voegen, zonder dat uw abonnementskosten omhoog gaan.

Kijk voor meer informatie op www.DELTA.nl/veiligwonen

U kunt uw DELTA Veilig Wonen pakket eenvoudig uitbreiden met accessoires zoals rookmelders, 
deur- en raamcontacten, extra camera’s en smart plugs waarmee u op afstand uw elektrische apparatuur 
kunt bedienen. Dus terwijl u met vakantie bent, schakelt u bijvoorbeeld automatisch uw verlichting of 
uw televisie aan en uit. Zo houdt u zelf de controle over uw woning, ook als u niet thuis bent.

DELTA Veilig Wonen, 
uw alles-in-één alarmsysteem



DELTA Comfort B.V.

POSTADRES
Postbus 5048
4330 KA Middelburg

BEZOEKADRES
Poelendaelesingel 10
4335 JA Middelburg

www.DELTA.nl
info@DELTA.nl

Telefoon 0800 - 51 50 (gratis)
ma-vr 8.00 - 21.00 uur 
za 9.00 - 13.00 uur

Van energie tot digitale televisie en van water tot breedband internet: 
huishoudens en zakelijke klanten kunnen rekenen op scherpe tarieven en 

optimale service van DELTA. De multy utility company weet zich verbonden 
met zijn klanten én met de provincie. Betrouwbare dienstverlening 

vanuit het hart van Zeeland. DELTA: vertrouwd en dichtbij.

De gegevens in deze folder zijn met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders 
aangegeven. Voor eventuele onjuistheden of opgetreden 
wijzigingen aanvaardt DELTA geen aansprakelijkheid.

Regel nu uw DELTA-zaken online via www.DELTA.nl


