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Daar doen we het voor.

    Een contract
              waar je energie uit haalt



Vaste kosten
• De vaste leveringskosten bedragen € 3,75 (inclusief 21% btw) per maand.
•  Per 12 maanden wordt per woning, waarin zich een elektriciteitsaansluiting bevindt, in 2018 een 

bedrag van € 373,33 (inclusief 21% btw) belastingvermindering gegeven. In uw termijnbedrag 
wordt hier rekening mee gehouden. 

•  Bijkomende kosten zijn de netbeheerkosten die uw netbeheerder in rekening brengt voor huur 
van de meter en het transport van elektriciteit. Deze bedragen ca. € 22,62 (inclusief 21% btw) 
per maand en zijn afhankelijk van de grootte van uw aansluiting en uw netbeheerder. De kosten 
kunnen jaarlijks wijzigen.   

Leveringsprijzen voor Groene Stroom per 1 februari 2018

Variabele prijs voor 1 jaar, voor onbepaalde tijd en voor Modelcontract, prijs per kWh

Levering EB 2018 ODE 2018 21% btw Totaal
Enkeltarief € 0,05861 € 0,10458 € 0,01320 € 0,03704 € 0,21343 
Dubbeltarief normaal € 0,06418 € 0,10458 € 0,01320 € 0,03821 € 0,22017 
Dubbeltarief dal € 0,05223 € 0,10458 € 0,01320 € 0,03570 € 0,20571 

Vaste prijs voor 1 jaar, prijs per kWh
Levering EB 2018 ODE 2018 21% btw Totaal

Enkeltarief € 0,05530 € 0,10458 € 0,01320 € 0,03635 € 0,20942
Dubbeltarief normaal € 0,06069 € 0,10458 € 0,01320 € 0,03748 € 0,21594
Dubbeltarief dal € 0,04914 € 0,10458 € 0,01320 € 0,03505 € 0,20198

Vaste prijs voor 3 jaar, prijs per kWh
Levering EB 2018 ODE 2018 21% btw Totaal

Enkeltarief € 0,05485 € 0,10458 € 0,01320 € 0,03625 € 0,20889 
Dubbeltarief normaal € 0,06022 € 0,10458 € 0,01320 € 0,03738 € 0,21538 
Dubbeltarief dal € 0,04872 € 0,10458 € 0,01320 € 0,03496 € 0,20146 

•  De energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) worden ieder jaar per 1 januari door de overheid 
aangepast. Vanaf een jaarverbruik van 10.000 kWh gelden andere tarieven. Meer informatie vindt u op  
www.DELTA.nl/energiebelastingen.  
 

•  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.  Meer informatie vindt u op www.DELTA.nl/teruglevering.



Leveringsprijzen voor Gas per 1 februari 2018

Gasprofiel 
De prijs is afhankelijk van uw verbruik en soort gasmeter. Op uw gasmeter kunt u aflezen welk 
type meter u heeft. Gasprofiel 1 is bij een standaard jaarverbruik van minder dan 5.000 m³ en een 
gasmeter G4 of G6. Heeft u een grotere gasmeter of een hoger verbruik, dan geldt gasprofiel 2. De 
prijs geldt voor alle gasregio’s in Nederland.

Variabele prijs v00r 1 jaar, voor onbepaalde tijd en voor Modelcontract, prijs per m³

Levering EB 2018 ODE 2018 21% btw Totaal

Gasprofiel 1 € 0,27973 € 0,26001 € 0,02850 € 0,11933 € 0,68757 

Gasprofiel 2 € 0,27275 € 0,26001 € 0,02850 € 0,11786 € 0,67912 

Vaste prijs voor 1 jaar, prijs per m³
Levering EB 2018 ODE 2018 21% btw Totaal

Gasprofiel 1 € 0,27236 € 0,26001 € 0,02850 € 0,11778 € 0,67865

Gasprofiel 2 € 0,26301 € 0,26001 € 0,02850 € 0,11582 € 0,66734

Vaste prijs voor 3 jaar, prijs per m³
Levering EB 2018 ODE 2018 21% btw Totaal

Gasprofiel 1 € 0,26638 € 0,26001 € 0,02850 € 0,11653 € 0,67142

Gasprofiel 2 € 0,25855 € 0,26001 € 0,02850 € 0,11488 € 0,66195

•   De energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) worden ieder jaar per 1 januari door de 
overheid aangepast. 

Vaste kosten
• De vaste leveringskosten bedragen € 3,75 (inclusief 21% btw) per maand.
•  Bijkomende kosten zijn de netbeheerkosten die uw netbeheerder in rekening brengt voor 

huur van de meter en het transport van gas. Deze bedragen ca. € 14,22 (inclusief 21% btw) per 
maand en zijn afhankelijk van de grootte van uw aansluiting en uw netbeheerder. De kosten 
kunnen jaarlijks wijzigen.


