TARIEFKAART EBEM Aardgas Variabel - Oktober 2022
Variabel tarief voor levering aan particulieren en klein zakelijk verbruik. Uiterste startdatum 6 maand na tekendatum contract.

EBEM
TARIEFFORMULE

VERSIE 2022 G10

Prijs per kilowattuur (variabel)

0,104 TTF101Argus +0,5

Abonnement

OKT 2022

OKT 2022

EXCLUSIEF BTW

INCLUSIEF BTW 6%

21,5837 c€/kWh

22,8788 c€/kWh

61,32 €/jaar

De energieprijzen zijn variabele tarieven, geïndexeerd volgens maandindex TTF101

Argus

. Voor

oktober 2022 bedraagt deze index 202,72818. De waarde van de index is het rekenkundig
gemiddelde van de slotkoersen voor die maand en dit van alle beursdagen tijdens de maand,
voorafgaand aan de betreff ende maand. Meer uitleg hierover vindt u op onze website. Alle
abonnementen worden prorata afgerekend. In de prijssimulator van Ebem en in die van de V-test
bij de VREG wordt een door de VREG ingeschatte parameter voor het toekomstige jaar gebruikt:
196,6333 Uiterste startdatum is 6 maand na tekendatum contract.

65,00 €/jaar
DIT CONTRACT IS VAN

ONBEPAALDE DUUR

Webonly

TARIEFKAART EBEM G@S+
Variabel tarief voor levering aan particulieren en klein zakelijk verbruik. Uiterste startdatum 4 maand na tekendatum contract.

VERSIE 2022 G10

Prijs per kilowattuur (variabel)

EBEM
TARIEFFORMULE

0,104 TTF101Argus +0,45

Abonnement

OKT 2022

OKT 2022

EXCLUSIEF BTW

INCLUSIEF BTW 6%

21,5337 c€/kWh

22,8258 c€/kWh

47,1698 €/jaar

De energieprijzen zijn variabele tarieven, geïndexeerd volgens maandindex TTF101 Argus . Voor
oktober 2022 bedraagt deze index 202,72818. De waarde van de index is het rekenkundig
gemiddelde van de slotkoersen voor die maand en dit van alle beursdagen tijdens de maand,
voorafgaand aan de betreff ende maand. Meer uitleg hierover vindt u op onze website. Alle
abonnementen worden prorata afgerekend. In de prijssimulator van Ebem en in die van de V-test
bij de VREG wordt een door de VREG ingeschatte parameter voor het toekomstige jaar gebruikt:
196,6333 . Uiterste startdatum is 6 maand na tekendatum contract.

Bijkomende voorwaarden voor dit product:
- Correspondentie en facturatie via elektronische weg worden aanbevolen en
automatisch toegepast.
- Enkel mogelijk via inschrijvingen via de website.

50,00 €/jaar
DIT CONTRACT IS VAN

ONBEPAALDE DUUR

Nettarieven aardgas incl BTW 6%*
Dit is de kost voor het gebruik van de distributienetten en wordt integraal doorgestort aan uw netbeheerder. Binnenlandse
transportkosten maken niet langer deel uit van het energietarief. * Op 1 januari 2022 werden distributie- en de transporttarieven
aangepast. Deze transportkost van 1,33 €/MWh (excl BTW), 1,41 €/MWh (incl BTW) wordt apart aangerekend (zie verder).

DISTRIBUTIE
NETBEHEERDER

T1 (verbruik <5000 kWh)
vast (€/jaar)
(c€/kWh)

T2 (verbruik 5001 - 150000kWh)
vast (€/jaar)
(c€/kWh)

METERHUUR
(€/jaar)

TRANSPORT
(€/MWh)

FLUVIUS ANTWERPEN

13,90

2,04

86,89

0,58

12,22

1,41

FLUVIUS LIMBURG

12,30

1,43

45,48

0,77

12,22

1,41

FLUVIUS WEST

6,19

2,28

70,89

0,99

12,22

1,41

GASELWEST

12,33

1,79

54,31

0,95

12,22

1,41

IMEWO

14,26

2,07

80,01

0,75

12,22

1,41

INTERGEM

10,80

1,58

52,15

0,76

12,22

1,41

IVEKA

11,64

1,69

62,70

0,67

12,22

1,41

IVERLEK

11,91

1,72

59,37

0,77

12,22

1,41

SIBELGAS NOORD

12,54

1,86

69,56

0,72

12,22

1,41

Belastingen, heffingen en toeslagen
Deze kost wordt integraal doorgestort aan de bevoegde overheden.

ENERGIEBIJDRAGE
0,105764 c€/kWh

BIJZONDERE ACCIJNZEN STAFFEL INCL BTW
Staffel

Huishoudelijk

0-20.000 MWh

0,05724 c€/kWh

Alle bedragen zijn inclusief 6% BTW, tenzij anders vermeld. De
Zakelijk
federale bijdrage vervalt per 31/12/2021. De “Bijzondere Accijns”
0-20.000 MWh
0,07986 c€/kWh
wordt ingevoerd vanaf 01/01/2022. Ebem rekent nettarieven,
belastingen, heffingen en toeslagen door zoals goedgekeurd
door de CREG/VREG en de bevoegde overheden, en gepubliceerd
door de bevoegde netbeheerders. De toeslagen worden opgelegd door de bevoegde overheid en via de netbeheerder en leverancier
doorgerekend aan de eindklant. De prijzen op deze tariefkaart zijn enkel geldig voor aansluitingen met een jaarlijks gelezen meter met
huishoudelijk of kleinzakelijk verbruik met een maximum van 100.000 KWh/jaar.

