
 

 pg. 1 

  

 Modelcontract Tarievenblad 2023  

  

  

Stroom en gas worden in één pakket en apart aangeboden. Eenvoudig en snel je termijnbedrag 
berekenen? Neem contact op met Terzake energie.  

Tarieven Stroom Variabel  
Geldig van 1-1-2023 tot 30-06-2023 (alle prijzen zijn incl. BTW)  

ITEM  LEVERINGSTARIEF  ENERGIEBELASTING*  TOTAAL  

Enkel per kWh  0,5757  
  

0,1524  
0,7486  

Normaal per kWh  
0,5962  

  

  
0,1524  

0,6667  

Dal per kWh  0,5143  
  

0,1524  
0,7281  

*Bij een stroomgebruik boven de 10.000 kWh is een ander tarief voor de energiebelasting op het meerverbruik van 

toepassing. De getoonde belastingtarieven hebben betrekking op 2023. Eventuele tariefswijzigingen vanuit de overheid 

belasten we door.  

  
Vaste leveringskosten Stroom  

ITEM  PER DAG  GEMIDDELD PER MAAND  TOTAAL PER JAAR  

Vaste Levering  0,19692  
  

5,99  
  

71,88  

  
  

Overheidsheffingen Stroom  

  

  

VERBRUIK  ENERGIEBELASTING  

0 – 10.000    0,1524  

10.000 – 50.000                                                            0,1216  

50.000 – 10 mln.                                                           0,0477  

Vanaf 10 miljoen                                                          0,0014  

 
  

Kosten Netbeheerder Stroom  

Je netbeheerder zorgt voor het leidingennetwerk en de verdeling van stroom naar je eigen 
aansluiting. Het onderhoud en transport kosten geld. Deze kosten worden evenredig over jou, als 
eindverbruiker, verdeeld. Je betaalt voor je aansluiting exact hetzelfde bedrag als je buren, 
ongeacht je leverancier of contractsoort.  
Wij brengen je deze kosten in rekening en dragen de kosten vervolgens af aan de netbeheerder 
(via het zogenaamde “leveranciersmodel”).  
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Tarieven Gas Variabel  
Geldig van 1-1-2023 tot 30-06-2023 (alle prijzen zijn incl. BTW)  

 

 ITEM  LEVERINGSTARIEF  ENERGIEBELASTING*  TOTAAL  

 

 Enkel per m3  2,9712  0,5927  3,5639  

 

*Bij een gasverbruik boven de 170.000 m3 is een ander tarief voor de energiebelasting op het meerverbruik van 

toepassing. De getoonde belastingtarieven hebben betrekking op 2023. Eventuele tariefswijzigingen vanuit de overheid 

belasten we door.  

  

Vaste leveringskosten Gas  

ITEM  PER DAG  GEMIDDELD PER MAAND  TOTAAL PER JAAR  

Vaste Levering  0,19692  5,99  
    
71,88  

  

  

Overheidsheffingen Gas  

VERBRUIK                                              ENERGIEBELASTING  

Tot 170.000                                                0,5927  

170.000 – 1 miljoen                                                0,1164  

1 miljoen – 10 miljoen                                                0,0618  

Vanaf 10 miljoen                                                0,0474  

  

  

Kosten Netbeheerder Gas  

Je netbeheerder zorgt voor het leidingennetwerk en de verdeling van gas naar je eigen 
aansluiting. Het onderhoud en transport kosten geld. Deze kosten worden evenredig over jou, 
als eindverbruiker, verdeeld. Je betaalt voor je aansluiting exact hetzelfde bedrag als je buren, 
ongeacht je leverancier of contractsoort.  

  

Wij brengen je deze kosten in rekening en dragen de kosten vervolgens af aan de netbeheerder 
(via het zogenaamde “leveranciersmodel”).  

  


