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Informatie internetproducten
Ebem G@s
Tarief :
Abonnement : 28,926 €/jaar excl BTW, 35 €/jaar incl BTW
Mark-up bovenop de TTF103 (excl transportkost van 1,50 €/MWh) : 4,50 €/MWh
Uiteraard blijft het bestaande product EBEM Aardgas Variabel gewoon bestaan : dit is iets duurder maar heeft ook
"klantvriendelijkere" voorwaarden. Bestaande klanten kunnen het nieuwe tarief krijgen, uiteraard kosteloos, indien ze
daarom via e-mail verzoeken.

Ebem V@st
Tarief :
Abonnement : 37,19 €/jaar excl BTW, 45 €/jaar incl BTW
Tarieven : gelieve hiervoor de huidige tariefkaart te raadplegen

Ebem B@sic
Tarief :
Abonnement : 33,06 €/jaar excl BTW, 40 €/jaar incl BTW
Enkel 24-uur tarief : 1,05*Belpex + 5,00 €/MWh, excl BTW

Voorwaarden voor alle internetproducten
Bijkomende voorwaarden :
Enkel correspondentie en facturatie via elektronische weg : dus product zal niet op de “papieren” contracten vermeld
worden, het kan enkel bekomen worden via inschrijvingen op de website!
Verplichte domiciliëring zonder korting voor zakelijke klanten. Ook voor particulieren wordt betaling via domiciliëring
aangeraden i.v.m. de strenge toepassing van de aanmaningsvoorwaarden.
Geen bijkomende kortingen : Indien een bijkomend product wordt genomen waarvoor deze korting wel geldt, dan
blijft deze uiteraard wel bestaan.
Contractduur van 1 jaar : dwz dat de klant 2 maand voor de vervaldag van zijn contract (= 1 jaar na de aanvang)
een mail moet krijgen dat zijn contract vervalt dat vanaf zijn einddatum een ander tarief geldt (dit kan een
ander internettarief zijn of indien dat niet langer bestaat, het voordeligste alternatief).
Bijkomende algemene voorwaarden:
Strikte toepassing van de aanmaningskosten.
Indien het bij wanbetaling toch tot een drop komt zal deze enkel nog geannuleerd worden indien alle tegoeden
betaald zijn en er zal alsnog een bijkomende (bank)waarborg geëist worden.
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