Leveringstarieven FENOR Modelcontract
Variabel voor consumenten Bijlage C
Periode 1 juli 2020 t/m 31 december 2020
Uw contract
1) U wilt een FENOR Modelcontract sluiten voor de levering van elektriciteit en/of aardgas voor onbepaalde tijd
met een variabele prijs. Onderstaande tarieven gelden voor de periode genoemd op dit tariefblad.
2) De door FENOR geleverde elektriciteit onder de Modelcontract voorwaarden wordt vergroend door middel
van Garanties van Oorsprong (hierna: GVO’s) op portefeuilleniveau. De samenstelling van vergroening kan
jaarlijks wisselen, afhankelijk van marktomstandigheden. FENOR verwijst u hierbij naar het stroometiket, welke
u jaarlijks ontvangt bij uw jaar/eindnota. Tevens kunt u deze downloaden via onze website.
3) De door FENOR geleverde gas onder de Modelcontract voorwaarden wordt niet vergroend
door middel van GVO’s.
H2
Uw Tarieven
Variabele Leveringskosten
Normaal
Dal
Enkel

tarief per kWh
tarief per kWh
tarief per kWh

Elektriciteit
(a)
0,23280
0,22083
0,22651

Vergoeding Teruglevering indien u meer teruglevert dan afneemt
Normaal
tarief per kWh
Dal
tarief per kWh
Enkel
tarief per kWh

Gas
(a)
(b)

tarief per m3

Gas
(a)
0,78114

(b)
0,06740
0,05750
0,06220
(b)
0,04718
0,04025
0,04354

(b)
0,23500

Tarief inclusief BTW, overheidsheffingen, maar exclusief vermindering energiebelasting en
netbeheerkosten
Tarief exclusief BTW, overheidsheffingen, vermindering energiebelasting en netbeheerkosten

Vaste Leveringskosten per dag
Vaste Leveringskosten per dag

Elektriciteit
Gas

( c)
0,25858
0,25858

(d)
0,21370
0,21370

Vermindering energiebelasting per dag
Indicatie Netbeheer kosten per dag
Indicatie Netbeheer kosten per dag

Elektriciteit
Elektriciteit
Gas

-1,44036
0,70130
0,54740

-1,19038
0,57960
0,45240

(c)
(d)

70,00%

Tarief inclusief 21% BTW
Tarief exclusief BTW

Uitleg indicatie netbeheer kosten
Naast het leveringstarief en de energiebelasting betaalt u ook netbeheerkosten aan uw netbeheerder voor het aanleggen, beheren en
onderhouden van het netwerk. Uw netbeheerkosten worden door de netbeheerder jaarlijks vastgesteld. FENOR brengt deze netbeheerkosten
namens de netbeheerder bij u in rekening en draagt deze kosten één op één af. Voor een gemiddeld gezin bedragen de netbeheerkosten
elektriciteit 0,7013 EUR incl BTW per dag ( 256,68 EUR incl 21% BTW per jaar, obv 3 x 25 A) en de netbeheerkosten Gas 0,5474 EUR incl
BTW per dag ( 200,35 EUR incl 21% BTW per jaar, obv t/m 10m3/hr < 4.000 m3/jr). Deze bedragen zijn gebaseerd op de tarieven van de
grootste netbeheerder Liander.
De netbeheertarieven op uw nota kunnen hiervan afwijken, indien u een andere netbeheerder heeft. In uw contractbevestiging vermelden wij
de juiste tarieven die voor u gelden.

Uitleg Teruglevering
Indien u zonnepanelen heeft, wekt u energie op. De opgewekte energie kunt u zelf gebruiken of terugleveren op het net. FENOR saldeert op
kalenderjaarbasis op uw jaarnota uw leveringen per telwerk verminderd met de teruglevering per telwerk. Dit salderen gebeurt tegen het
leveringstarief per telwerk. U betaalt alleen de netto levering per telwerk. Heeft u meer teruggeleverd dan dat uzelf heeft gebruikt? Dan
ontvangt u van FENOR de vergoeding Teruglevering (exclusief overheidsheffingen), per telwerk.

