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Daar doen we het voor.

    Een contract
              waar je energie uit haalt



Vaste kosten
• De vaste leveringskosten bedragen € 3,75 (inclusief 21% btw) per maand. Bij een variabele 
   leveringsprijs zijn de vaste leveringskosten € 3,50 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) 

kunnen jaarlijks wijzigen. De tarieven voor 2018 zijn nog niet bekend. 

Leveringsprijzen voor Groene Stroom per 14 november 2017

Variabele prijs voor 1 jaar, voor onbepaalde tijd en voor Modelcontract, prijs per kWh
(1 juli 2017)

Levering EB 2017 ODE 2017 21% btw Totaal
Enkeltarief € 0,0534 € 0,10130 € 0,00740 € 0,0340 € 0,1961 
Dubbeltarief normaal € 0,0596 € 0,10130 € 0,00740 € 0,0353 € 0,2036 
Dubbeltarief dal € 0,0467 € 0,10130 € 0,00740 € 0,0326 € 0,1880 

Vaste prijs voor 1 jaar, prijs per kWh
Levering EB 2017 ODE 2017 21% btw Totaal

Enkeltarief € 0,05480 € 0,10130 € 0,00740 € 0,03434 € 0,19784 
Dubbeltarief normaal € 0,05986 € 0,10130 € 0,00740 € 0,03540 € 0,20396
Dubbeltarief dal € 0,04903 € 0,10130 € 0,00740 € 0,03312 € 0,19085 

Vaste prijs voor 3 jaar, prijs per kWh
Levering EB 2017 ODE 2017 21% btw Totaal

Enkeltarief € 0,05470 € 0,10130 € 0,00740 € 0,03431 € 0,19771 
Dubbeltarief normaal € 0,05972 € 0,10130 € 0,00740 € 0,03537 € 0,20379 
Dubbeltarief dal € 0,04897 € 0,10130 € 0,00740 € 0,03311 € 0,19078 

•  

niet bekend. 
•  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/teruglevering.



 Leveringsprijzen voor Gas per 14 november 2017

 

prijs geldt voor alle gasregio’s in Nederland.

Variabele prijs v00r 1 jaar, voor onbepaalde tijd en voor Modelcontract, prijs per m³
(1 juli 2017)

Levering EB 2017 ODE 2017 21% btw Totaal

€ 0,2722 € 0,25244 € 0,01590 € 0,1135 € 0,6541

€ 0,2614 € 0,25244 € 0,01590 € 0,1112 € 0,6410

Vaste prijs voor 1 jaar, prijs per m³
Levering EB 2017 ODE 2017 21% btw Totaal

€ 0,26828 € 0,25244 € 0,01590 € 0,11269 € 0,64931 

€ 0,25957 € 0,25244 € 0,01590 € 0,11086 € 0,63877

Vaste prijs voor 3 jaar, prijs per m³
Levering EB 2017 ODE 2017 21% btw Totaal

€ 0,26567 € 0,25244 € 0,01590 € 0,11214 € 0,64615 

€ 0,25689 € 0,25244 € 0,01590 € 0,11030 € 0,63553

•   De energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) worden ieder jaar per 1 januari door de 
overheid aangepast. De tarieven voor 2018 zijn nog niet bekend.

Vaste kosten
• De vaste leveringskosten bedragen € 3,75 (inclusief 21% btw) per maand. Bij een variabele 
   leveringsprijs zijn de vaste leveringskosten € 3,50 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 

kunnen jaarlijks wijzigen. De tarieven voor 2018 zijn nog niet bekend. 
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