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Daar doen we het voor.

    Een contract
              waar je energie uit haalt



Vaste kosten
• De vaste leveringskosten bedragen € 3,50 (inclusief 21% btw) per maand. 
•  Per 12 maanden wordt per woning, waarin zich een elektriciteitsaansluiting bevindt, in 2017 een 

bedrag van € 373,33 (inclusief 21% btw) belastingvermindering gegeven. In uw termijnbedrag 
wordt hier rekening mee gehouden. 

•  Bijkomende kosten zijn de netbeheerkosten die uw netbeheerder in rekening brengt voor huur 
van de meter en het transport van elektriciteit. Deze bedragen ca. € 20,24 (inclusief 21% btw) 
per maand en zijn afhankelijk van de grootte van uw aansluiting. De kosten kunnen jaarlijks 
wijzigen. Meer informatie vindt u op www.DELTA.nl.

Leveringsprijzen voor Groene stroom

Variabele prijs voor 1 jaar, voor onbepaalde tijd en voor Modelcontract, prijs per kWh

Levering EB ODE 21% btw Totaal
Enkeltarief € 0,0534 € 0,10130 € 0,0074 € 0,0340 € 0,1961 
Dubbeltarief normaal € 0,0596 € 0,10130 € 0,0074 € 0,0353 € 0,2036 
Dubbeltarief dal € 0,0467 € 0,10130 € 0,0074 € 0,0326 € 0,1880 

Vaste prijs voor 1 jaar, prijs per kWh

Levering EB ODE 21% btw Totaal
Enkeltarief € 0,05247 € 0,10130 € 0,0074 € 0,03385 € 0,19502
Dubbeltarief normaal € 0,05805 € 0,10130 € 0,0074 € 0,03502 € 0,20177
Dubbeltarief dal € 0,04634 € 0,10130 € 0,0074 € 0,03256 € 0,18760

Vaste prijs voor 3 jaar, prijs per kWh

Levering EB ODE 21% btw Totaal
Enkeltarief € 0,05368 € 0,10130 € 0,0074 € 0,03410 € 0,19648 
Dubbeltarief normaal € 0,05868 € 0,10130 € 0,0074 € 0,03515 € 0,20253 
Dubbeltarief dal € 0,04818 € 0,10130 € 0,0074 € 0,03294 € 0,18982 

•  De energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) worden ieder jaar per 1 januari door de overheid 
aangepast. Vanaf een jaarverbruik van 10.000 kWh gelden andere tarieven. 

•  Wekt u elektriciteit op? Bij teruglevering aan het net ontvangt u een vergoeding die gelijk is aan de totale prijs 
per kWh. Levert u meer terug aan het net dan u verbruikt? Dan ontvangt u over het verschil de leveringsprijs 
per kWh exclusief de belastingen.  Meer informatie vindt u op www.DELTA.nl



Leveringsprijzen voor Gas

Gasprofiel 

De prijs is afhankelijk van uw verbruik en soort gasmeter. Op uw gasmeter kunt u aflezen welk 
type meter u heeft. Gasprofiel 1 is bij een standaard jaarverbruik van minder dan 5.000 m³ en een 
gasmeter G4 of G6. Heeft u een grotere gasmeter of een hoger verbruik, dan geldt gasprofiel 2.

Variabele prijs v00r 1 jaar, voor onbepaalde tijd en voor Modelcontract, prijs per m³

Gasprofiel 1 Levering EB ODE 21% btw Totaal
alle gasregio’s 
in Nederland € 0,2722 0,25244 € 0,0159 € 0,1135 € 0,6541

Gasprofiel 2 Levering EB ODE 21% btw Totaal
alle gasregio’s 
in Nederland € 0,2614 0,25244 € 0,0159 € 0,1112 € 0,6410

Vaste prijs voor 1 jaar, prijs per m³
Gasprofiel 1 Levering EB ODE 21% btw Totaal
alle gasregio’s 
in Nederland € 0,2606 0,25244 € 0,0159 € 0,1111 € 0,6400 

Gasprofiel 2 Levering EB ODE 21% btw Totaal
alle gasregio’s 
in Nederland € 0,2524 0,25244 € 0,0159 € 0,1094 € 0,6301 

Vaste prijs voor 3 jaar, prijs per m³

Gasprofiel 1 Levering EB ODE 21% btw Totaal
alle gasregio’s 
in Nederland € 0,2586 0,25244 € 0,0159 € 0,1107 € 0,6376 

Gasprofiel 2 Levering EB ODE 21% btw Totaal
alle gasregio’s 
in Nederland € 0,2499 0,25244 € 0,0159 € 0,1088 € 0,6271

•   De energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) worden ieder jaar per 1 januari door de 
overheid aangepast. 



DELTA

POSTADRES
Postbus 5048
4330 KA Middelburg

BEZOEKADRES
Poelendaelesingel 10
4335 JA  Middelburg

www.DELTA.nl
info@DELTA.nl

Telefoon  0118 - 22 55 00
ma-vr 8.00 - 21.00 uur  
za 9.00 - 13.00 uur

De gegevens in deze folder zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle prijzen zijn inclusief 21% btw, tenzij anders aangegeven. 
Voor eventuele onjuistheden of opgetreden wijzigingen aanvaardt DELTA geen aansprakelijkheid.

Vaste kosten
• De vaste leveringskosten bedragen € 3,50 (inclusief 21% btw) per maand.
•  Bijkomende kosten zijn de netbeheerkosten die uw netbeheerder in rekening brengt voor 

huur van de meter en het transport van gas. Deze bedragen ca. € 14,03 (inclusief 21% btw) 
per maand en zijn afhankelijk van de grootte van uw aansluiting. De kosten kunnen jaarlijks 
wijzigen. Meer informatie vindt u op www.DELTA.nl.


