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Vastrecht incl. BTW

Alle bovenstaande tarieven gelden uitsluitend voor consumentenaansluitingen t/m 3*25 ampère.

1 Dit tarief geldt voor een verbruik van 1 - 10.000 kWh en is inclusief de Opslag Duurzame Energie
Voor een verbruik van 10.001 - 50.000 kWh geldt een Energiebelasting tarief van € 0,0515 per kWh (excl. BTW)
Voor een verbruik 50.001 - 10.000.000 kWh geldt een Energiebelasting tarief van € 0,0137 per kWh (excl. BTW)
Per elektriciteitsaansluiting geldt per kalenderjaar een teruggave van Energiebelasting van € 311,84 (€ 377,33 incl. BTW)

2 De tarieven voor een dubbeltariefmeter gelden alleen wanneer er sprake is van een elektriciteitsmeter met twee 
aangesloten telwerken. Standaard daluren (periode waarin laag tarief wordt berekend) gelden doordeweeks van
23:00 - 7:00 uur (of van 21:00 - 7:00 uur in bepaalde delen van het land), in de weekenden en op de volgende 
feestdagen: 1 januari, 2e paasdag, koninginnedag, hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag

Netwerkkosten elektriciteit
Capaciteitstarief
Totaal Inclusief BTW

Deze netwerkkosten zijn indicatief en van toepassing op consumentenaansluitingen t/m 3*25 ampère. 
De tarieven op uw rekening kunnen afwijken van bovenstaande indicatietarieven. De netwerkkosten kunnen
periodiek worden aangepast en worden rechtstreeks door uw netbeheerder bij u in rekening gebracht.

Indicatietarieven elektriciteit
Voor consumentenaansluitingen. Ingangsdatum 1 juli 2015

Enkeltariefmeter
1-7-2016

€ 0,0355 € 0,2048

BTW Totaal

Leveringstarief

Laag
Normaal
Dubbeltariefmeter2 Leveringstarief Energiebelasting1

€ 43,56

per jaar
€ 230,00

1-7-2017
Enkeltariefmeter

€ 230,00

Normaal € 0,06047 € 0,1232 € 0,0386 € 0,2222
Laag € 0,04479 € 0,1232 € 0,0353 € 0,2033

Leveringstarief Energiebelasting1

€ 0,06046 € 0,1232 € 0,0386 € 0,2222
€ 0,04605 € 0,1232

€ 0,05612 € 0,1232

BTW Totaal
€ 0,0377 € 0,2170

Leveringstarief Energiebelasting1

€ 0,05614 € 0,1232

Totaal

BTW Totaal

Leveringstarief

1-7-2018
Enkeltariefmeter

Laag
Normaal

Leveringstarief

Leveringstarief Energiebelasting1 BTW

Dubbeltariefmeter2

€ 0,05577

€ 0,06060 € 0,1232
€ 0,04566 € 0,1232

Leveringstarief Energiebelasting1

€ 0,0355 € 0,2043

€ 0,0377 € 0,2170

BTW Totaal
€ 0,0386 € 0,2224

BTW Totaal
€ 0,1232 € 0,0376 € 0,2166

Leveringstarief Energiebelasting1

Dubbeltariefmeter2



Leveringstarieven elektriciteit
Voor consumentenaansluitingen. Ingangsdatum 1 juli 2015

Levering, transport en belasting
De prijs van energie bestaat uit 3 onderdelen: levering,
transport en belasting (Energiebelasting en BTW).
Klanten van Qwint ontvangen één rekening waarop de
leveringskosten vermeld staan en één rekening via de
netbeheerder waarop de netwerkkosten en meterhuur
zijn weergegeven. Hiernaast treft u een voorbeeld 
aan van de opbouw van uw elektriciteitsrekening
op basis van een verbruik van 3350 kWh

Administratiekosten betalingsverkeer
U kunt als betaalwijze kiezen voor een maandelijkse factuur of automatische incasso. De administratiekosten
betalingsverkeer bedragen € 1,50 per maand indien u niet kiest voor automatische incasso.

Administratiekosten betalingsverplichting
Bij het niet nakomen van uw betalingsverplichting sturen wij u een herinnering. Hierna ontvangt u een aanmaning.
De incassokosten worden in rekening gebracht comform de Wet Incassokosten.
Dat is over de eerste € 2500,- van de vordering 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,-.

Opzeggen
De leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd (korter of gelijk aan één jaar) voor consumenten kan schriftelijk
worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen tenzij schriftelijk een kortere
opzegtermijn is overeengekomen.

Opzegvergoeding consumenten bij voortijdig opzeggen
Indien er sprake is van een leveringsovereenkomst voor elektriciteit voor een bepaalde tijd en de consument deze
voortijdig wenst te beëindigen kan er sprake zijn van een opzegvergoeding. De hoogte hiervan is afhankelijk van de
resterende looptijd op het moment van opzeggen. In de tabel hieronder kunt u lezen welke vergoeding u Qwint
verschuldig bent, afhankelijk van de resterende looptijd van de leveringsovereenkomst. 

1 jaar  
> 1 jaar  
  
  
  

Er geldt geen opzegvergoeding voor het beëindigen van contracten met een resterende looptijd korter dan één jaar.

Stroometiket
Hiernaast ziet u uit welke energiebronnen wij
onze stroom hebben gehaald. Kolen  

Aardgas  
Nucleair  
Overig  
Wind NL  
Zon  
Waterkracht  
Biomassa  
Totaal  

SmartPower

0%
95%

0%
0%
0%
0%
5%

vergoeding
< 1 jaar 50€      

< 1,5 jaar
1,5 - 2 jaar

50€      
75€      

2 - 2,5 jaar 100€    

0%
100%

Brandstofmix 2014

Contractduur Resterende Opzeg-
looptijd

> 2,5 jaar 125€    

Transport
29%

Meterhuur
5%

Levering
42%

Belastingen
24%

Opbouw elektriciteitsrekening


