Leveringstarieven GP Groene Stroom per 1 januari 2017
voor kleinverbruik tot 10.000 kWh per jaar
In onderstaand overzicht vindt u de prijs voor groene elektriciteit die GP Groot energie u
aanbiedt per 1 januari 2017 voor 6 maanden. U betaalt aan GP Groot energie voor de
levering van groene elektriciteit (100% groene elektriciteit) en voor de diensten aan de
netbeheerder.
De leveringskosten betreffen maar een deel van de totale energiekosten die GP Groot
energie in rekening brengt. GP Groot energie brengt ook energiebelasting en ‘opslag
duurzame energie’ (ODE) in rekening over de afgenomen energie die we in zijn geheel
afdragen aan de overheid. Met de energiebelasting en ODE wil de overheid stimuleren
dat u minder energie verbruikt en meer investeert in duurzame energie. Daarnaast heft
GP Groot energie in opdracht van de overheid BTW.
De netbeheerkosten hebben betrekking op de aansluiting op het net, het transport van
elektriciteit en eventuele andere kosten van de netbeheerder. Deze kosten worden door
GP Groot energie in rekening gebracht en in zijn geheel afgedragen aan de
netbeheerder.
Elektriciteitsprofiel Kleinverbruik
aansluitingen t/m 3x80 ampère
Kostenlevering door GP Groot energie
Vastrecht levering per jaar exclusief BTW

€

Heffingskorting* energiebelasting per jaar, inclusief BTW

€ 373,33

54,00

GP Groene Stroom MKB tarief
Tarief

Exclusief BTW

Enkeltarief per kWh

€ 0,0501

Piektarief per kWh

€ 0,0561

Daltarief per kWh

€ 0,0429

* De heffingskorting energiebelasting is een wettelijke vermindering van de energiebelasting en is van toepassing voor
elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die een verblijfsfunctie hebben, zoals een woning, fabriek of kantoor.
Voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die geen verblijfsfunctie hebben, is een verlaagde heffingskorting
van toepassing.

Bij enkeltarief betaalt u één tarief, ongeacht het moment waarop u elektriciteit gebruikt.
Dubbeltarief betekent dat u ’s nachts (daltarief) minder betaalt dan overdag (piektarief).
U heeft daarvoor een dubbeltariefmeter nodig. Onder piektarief wordt verstaan: afname
op werkdagen van 07.00 tot 23.00 uur. Op de overige tijdstippen geldt het daltarief,
evenals op de volgende nationale feestdagen: 1 januari, 1e en 2e paasdag,
Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e pinksterdag, 1e en 2e
kerstdag.
Energiebelasting
(per kWh)

Staffel

Heffing opslag
duurzame energie
Per kWh

Totale energiebelastingen
(per kWh

< 10.000 kWh

€

0,10137

€

0,0074

€

0,10877

10.000 – 50.000 kWh

€

0,04901

€

0,0123

€

0,06131

> 50.000 kWh

€

0,01305

€

0,0033

€

0,01635

In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelde net- en transportkosten** die jaarlijks
in rekening worden gebracht:
Net- en transportkosten (t/m 3x25A) gemiddeld, incl. BTW

€ 244,55 per jaar

** De genoemde tarieven zijn gemiddelde tarieven van alle netbeheerders in Nederland en van toepassing op een
elektriciteitsaansluiting met een doorlaatwaarde van de aansluiting t/m 3x25A. Het tarief van uw netbeheerder kan hier
dus iets van afwijken.

Overige kosten
Bij betaling van de maandelijkse facturen met acceptgiro, betaalt u een extra bedrag van
EUR 2,50 per acceptgiro. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van
automatische incasso.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De geleverde energie is afkomstig van HVCenergie.

