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Tariefblad 

 

Tarieven Elektriciteit 1 jaar vast 
 

Periode: 1 april 2020 t/m 30 juni 2020 

 

Onderstaande tarieven gelden voor klanten die zich in de periode van 1 april 2020 t/m 30 juni 2020 aanmelden 

voor een nieuw energiecontract met een vaste looptijd van 12 maanden. De leveringstarieven staan vanaf de 

start van de levering voor 12 maanden vast. 

 

Leveringskosten 

 

Leveringskosten zijn de kosten voor het leveren van je energie. Ze zijn opgebouwd uit een vast en een variabel 

deel. Het variabele deel bepalen we door de prijs die we hebben afgesproken per eenheid gas en stroom te 

vermenigvuldigen met je gas- en stroomverbruik. Het vaste deel werd vroeger vastrecht genoemd. Deze vaste 

kosten worden niet beïnvloed door je verbruik. 

 

 

 

 

 

* Gebaseerd op 366 dagen in 2020. 

 

Uw variabele leveringskosten, energiebelasting, ODE* en btw (per kWh) zijn: 

 Leveringstarief Energiebelasting ODE* Btw Totaal incl. btw 
Enkeltarief 0,0639 0,1182 0.033 0.0373 0,2151 
Normaaltarief 0,0729 0,1182 0.033 0.0389 0,2241 
Dal-tarief 0,0559 0,1182 0.033 0.0359 0,2071 

*Opslag duurzame energie 

 

Deze leveringstarieven gelden vanaf 1 januari 2020 voor een jaarverbruik tot maximaal 1.000.000 kWh. 

Het all-in tarief (zie kolom “Totaal incl. btw”) geldt voor elektriciteit bij een maximaal jaarverbruik van 10.000 

kWh. Bij een hoger verbruik hoort een lager tarief van de overheidsheffingen en daalt het all-in tarief. 

Uw variabele leveringskosten zijn afhankelijk van uw elektriciteitsmeter. Enkeltarief maakt, in tegenstelling tot 

dubbeltarief, geen onderscheid tussen normaaluren en daluren.  

 

De daluren zijn op werkdagen tussen 23:00 uur en 07:00 uur, in het weekend van vrijdag 23.00 uur tot 

maandag 07.00 uur en op officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, 

Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.  

  

 

Uw vaste leveringskosten zijn: 

Per jaar Excl. Btw Incl. Btw 
Per jaar €65,29 €79,00 
Per dag* 
 

€0,1784 €0,2158 
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Overheidsheffingen 

De overheid heft belastingen en toeslagen op het gebruik van stroom en gas. De hoogte van de 

overheidsheffingen is afhankelijk van je verbruik. Wij dragen deze bedragen rechtstreeks af aan de overheid.  

De overheid brengt de volgende kosten in rekening: 

• Energiebelasting 
 

Deze heffing op stroom en gas is ingevoerd om jou als consument te stimuleren om zuinig en bewust met 

energie om te gaan.  

• Opslag duurzame energie 
 

Deze opslag op stroom en gas wordt gebruikt om de kosten te dekken om opwekken van duurzame 

energie te stimuleren.  

• Btw 
 

Over de ondergenoemde onderdelen betaal je 21% btw. Dit is in het tarief verwerkt. 

 

De overheidsheffingen zijn afhankelijk van de hoogte van het energieverbruik. De vermelde tarieven gelden 

vanaf 1 januari 2020. 

Verbruik in kWh Energiebelasting ODE Totaal 
0- 10.000 € 0,11821  € 0,03303 € 0,15124 
10.001 – 50.000 € 0,06150 € 0,04537 € 0,10687 
50.001 – 10.000.000 € 0,01637 € 0,02480 € 0,04117 

 

 

 

Vermindering energiebelasting 

De vermindering energiebelasting is een deel van uw energiebelasting dat u terugkrijgt, omdat de overheid dit 

deel van uw energieverbruik als basisbehoefte ziet. Alleen als het adres een verblijfsfunctie heeft, heb je recht 

op vermindering energiebelasting. Een adres zonder verblijfsfunctie is bijvoorbeeld een garagebox, volkstuintje 

of informatieborden. De overheid stelt de hoogte van deze belastingvermindering jaarlijks vast.  

Per 1 januari 2020 is de vermindering energiebelasting: 

 Excl. Btw Incl. Btw 

Per jaar € 435,68 € 527,17 

Per dag* € 1,19038 € 1,44036 
 

* Gebaseerd op 366 dagen in 2020. 
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Netbeheerkosten 

 
Uw netbeheerder zorgt voor het leidingennetwerk en de verdeling van stroom en gas naar uw eigen 

aansluiting. Het onderhoud en transport kosten geld. Deze kosten worden evenredig over u, als 

energieverbruiker verdeeld. U betaalt voor uw aansluiting exact hetzelfde bedrag als uw buren met eenzelfde 

aansluiting, ongeacht uw leverancier of contractsoort. NeoSmart brengt deze netbeheerkosten namens de 

netbeheerder bij u in rekening en draagt deze kosten één op één af. 
 

De netbeheerkosten voor een standaard elektriciteitsaansluiting met een aansluitwaarde t/m 3 x 25A bedragen 

in 2020: 

 

 
 

* Gebaseerd op 366 dagen in 2020. 

Deze bedragen zijn gebaseerd op de tarieven van de grootste netbeheerder Liander. Het  tarief  van  uw 

netbeheerder kan afwijken. 

 

 

Factuur- en incassokosten  

 
Wanneer u ervoor kiest om niet via automatisch incasso te betalen brengen wij € 1,21 incl. BTW additionele 

administratiekosten per maand in rekening.  

Bij niet-tijdige betalingen ontvangt u een aanmaning die u uiterlijk binnen 14 dagen dient te betalen. Voor elke 

termijnfactuur die niet binnen de in  de aanmaning gestelde termijn is betaald berekenen wij een wettelijke 

vergoeding voor incassokosten volgens onderstaande staffel met een minimum van € 40,- per vordering.  

 

Incassokosten  
T/m €2.500,- 15% incassokosten* 

Over de volgende € 2.500,- 10% incassokosten* 
Over de volgende € 5.000,- 5% incassokosten* 

 
*minimum van € 40,- per vordering. 
 
 

Indien vervolgens nog niet binnen de daarin gestelde termijn is betaald, worden gerechtelijke 

incassomaatregelen genomen. De kosten hiervan worden apart bij u in rekening gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 Excl. Btw Incl. Btw 
Per jaar*  €212,13 €256,68 
Per dag €0.5796 €0,7013 
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Tariefblad 

 

Tarieven Gas 1 jaar vast 
 

Periode: 1 april 2020 t/m 30 juni 2020 

 

Onderstaande tarieven gelden voor klanten die zich in de periode van 1 april 2020 t/m 30 juni 2020 aanmelden 

voor een nieuw energiecontract met een vaste looptijd van 12 maanden. De leveringstarieven staan vanaf de 

start van de levering voor 12 maanden vast. 

Leveringskosten 

Leveringskosten zijn de kosten voor het leveren van je energie. Ze zijn opgebouwd uit een vast en een variabel 

deel. Het variabele deel bepalen we door de prijs die we hebben afgesproken per eenheid gas te 

vermenigvuldigen met je gas- verbruik. Het vaste deel werd vroeger vastrecht genoemd. Deze vaste kosten 

worden niet beïnvloed door je verbruik. 

 

 

 

 

 

 

 

* Gebaseerd op 366 dagen in 2020. 

Uw variabele leveringskosten, regiotoeslag****, energiebelasting, ODE* en btw per m3 gas zijn: 

 Leveringstarief** 
incl. regiotoeslag 

Energiebelasting ODE* Btw Totaal incl. 
btw*** 

1 €0,2149 0,40301 0,09378 0.1261 €0,7117 
2 €0,2149 0,40301 0,09378 0.1261 €0,7117 
3 €0,2149 0,40301 0,09378 0.1261 €0,7117 
4 €0,2149 0,40301 0,09378 0.1261 €0,7117 
5 €0,2149 0,40301 0,09378 0.1261 €0,7117 
6 €0,2149 0,40301 0,09378 0.1261 €0,7117 
7 €0,2149 0,40301 0,09378 0.1261 €0,7117 
8 €0,2149 0,40301 0,09378 0.1261 €0,7117 
9 €0,2149 0,40301 0,09378 0.1261 €0,7117 
10 €0,2149 

 
0,40301 0,09378 0.1261 €0,7117 

*Opslag duurzame energie 

 

** Deze leveringstarieven gelden vanaf 1 Januari 2020 voor een jaarverbruik tot maximaal 1.000.000 m3. 

*** Het all-in tarief (zie kolom “Totaal incl. btw”) geldt voor gas bij een maximaal jaarverbruik van 170.000 m3. Bij een hoger verbruik hoort 

een lager tarief van de overheidsheffingen en daalt het all-in tarief. 

**** op de volgende pagina kunt u zien onder welke regiotoeslag u valt. 
 

 

Uw variabele leveringskosten zijn afhankelijk van uw gasprofiel en regiotoeslag gas. U betaalt het tarief 

hierboven voor gasprofiel 1&2 (G1&G2) 

 

 

Uw vaste leveringskosten zijn: 

Per jaar Excl. Btw Incl. Btw 
Per jaar €65,29 €79,00 
Per dag* €0,1784 €0,2158 
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Gasregio 
 

Nederland is opgedeeld in tien gasregio’s.  

Het kaartje van Nederland hiernaast geeft aan welke regiotoeslag 

voor u van toepassing is. In de tabel staat het tarief van uw regio 

vermeld. Verhuist u naar een andere regio, dan wordt uw 

regiotoeslag gas aangepast. 

 

 

 

 

 

  

  

  

Overheidsheffingen 

De overheid heft belastingen en toeslagen op het gebruik van stroom en gas. De hoogte van de 

overheidsheffingen is afhankelijk van je verbruik. Wij dragen deze bedragen rechtstreeks af aan de overheid.  

De overheid brengt de volgende kosten in rekening: 

• Energiebelasting 
 

Deze heffing op stroom en gas is ingevoerd om jou als consument te stimuleren om zuinig en bewust met 

energie om te gaan.  

• Opslag duurzame energie 
 

Deze opslag op stroom en gas wordt gebruikt om de kosten te dekken om opwekken van duurzame 

energie te stimuleren.  

• Btw 
 

Over de bovengenoemde onderdelen betaal je 21% btw. Dit is in het tarief verwerkt. 

De overheidsheffingen zijn afhankelijk van de hoogte van het gasverbruik. De vermelde tarieven gelden vanaf 1 

januari 2020. 

Verbruik in m3 Energiebelasting ODE Totaal 
0- 170.000 € 0,40301 € 0,0938 € 0,49679 

170.000 – 1.000.000 € 0,06444 € 0,0214 € 0,08584 
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Netbeheerkosten 

Uw netbeheerder zorgt voor het leidingennetwerk en de verdeling van stroom en gas naar uw eigen 

aansluiting. Het onderhoud en transport kosten geld. Deze kosten worden evenredig over u, als consument 

verdeeld. U betaalt voor uw aansluiting exact hetzelfde bedrag als uw buren, ongeacht uw leverancier of 

contractsoort. NeoSmart brengt deze netbeheerkosten namens de netbeheerder bij u in rekening en draagt 

deze kosten één op één af. 

 

De netbeheerkosten voor een gas aansluiting met aansluitwaarde t/m G6  bedragen in 2020: 

 

 

* Gebaseerd op 366 dagen in 2020. 

**Deze bedragen zijn gebaseerd op de tarieven van de grootste netbeheerder Liander. Het  tarief  van  uw netbeheerder kan afwijken. 

 

 

 

Factuur- en incassokosten  

 
Wanneer u ervoor kiest om niet via automatisch incasso te betalen brengen wij € 1,21 incl. BTW additionele 

administratiekosten per maand in rekening.  

Bij niet-tijdige betalingen ontvangt u een aanmaning die u uiterlijk binnen 14 dagen dient te betalen. Voor elke 

termijnfactuur die niet binnen de in  de aanmaning gestelde termijn is betaald berekenen wij een wettelijke 

vergoeding voor incassokosten volgens onderstaande staffel met een minimum van € 40,- per vordering.  

 

Incassokosten  
T/m €2.500,- 15% incassokosten* 
Over de volgende € 2.500,- 10% incassokosten* 
Over de volgende € 5.000,- 5% incassokosten* 

 
*minimum van € 40,- per vordering. 
 
 

Indien vervolgens nog niet binnen de daarin gestelde termijn is betaald, worden gerechtelijke 

incassomaatregelen genomen. De kosten hiervan worden apart bij u in rekening gebracht. 

 

 

 

 Excl. Btw Incl. Btw 
Per jaar**  €165.58 €200,35 
Per dag* €0.4524 €0,5474 

 


