
Leveringsprijzen voor DELTA Groene Stroom

Vaste prijs voor 3 jaar, prijs per kWh per 1 juli 2020
Totaal Stroom Energiebelasting ODE 21% btw

Enkeltarief € 0,22352 € 0,05973 € 0,09770 € 0,02730 € 0,03879

Dubbeltarief normaal € 0,23104 € 0,06594 € 0,09770 € 0,02730 € 0,04010

Dubbeltarief dal € 0,21556 € 0,05315 € 0,09770 € 0,02730 € 0,03741

Vaste prijs voor 1 jaar, prijs per kWh per 1 juli 2020
Totaal Stroom Energiebelasting ODE 21% btw

Enkeltarief € 0,22299 € 0,05929 € 0,09770 € 0,02730 € 0,03870

Dubbeltarief normaal € 0,22930 € 0,06450 € 0,09770 € 0,02730 € 0,03980

Dubbeltarief dal € 0,21630 € 0,05376 € 0,09770 € 0,02730 € 0,03754

Variabele prijs voor 1 jaar, voor onbepaalde tijd en voor Modelcontract, 
prijs per kWh per 1 juli 2020

Totaal Stroom Energiebelasting ODE 21% btw

Enkeltarief € 0,23156 € 0,06637 € 0,09770 € 0,02730 € 0,04019

Dubbeltarief normaal € 0,23953 € 0,07296 € 0,09770 € 0,02730 € 0,04157

Dubbeltarief dal € 0,22310 € 0,05938 € 0,09770 € 0,02730 € 0,03872

• De energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) worden ieder jaar 
per 1 januari door de overheid aangepast. Vanaf een jaarverbruik van 10.000 kWh gelden andere 
tarieven. Meer informatie vindt u op deltaenergie.nl/energiebelastingen. 

•  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 deltaenergie.nl/
terugleververgoeding.

Vaste kosten
Vaste leveringskosten, inclusief btw gemiddeld per maand per dag

Vaste prijs voor 3 jaar € 4,75 € 0,1561397

Vaste prijs voor 1 jaar € 5,00 € 0,1643611

Variabele prijs € 5,25 € 0,1725825

Per 12 maanden wordt per woning, waarin zich een elektriciteitsaansluiting bevindt, in 2020 een 
bedrag van € 527,17 (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. € 21,22 (inclusief 21% btw) 
per maand en zijn afhankelijk van de grootte van uw aansluiting en uw netbeheerder. De kosten 
kunnen jaarlijks wijzigen.



Leveringsprijzen voor DELTA 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. De prijs geldt voor alle gasregio’s in Nederland.

Vaste prijs voor 3 jaar, prijs per m³ per 1 juli 2020 
Totaal Gas Energiebelasting ODE 21% btw

Gasprofiel 1 € 0,76203 € 0,21921 € 0,33307 € 0,07750 € 0,13225

Gasprofiel 2 € 0,77012 € 0,22589 € 0,33307 € 0,07750 € 0,13366

Vaste prijs voor 1 jaar, prijs per m³ per 1 juli 2020
Totaal Gas Energiebelasting ODE 21% btw

Gasprofiel 1 € 0,76269 € 0,21975 € 0,33307 € 0,07750 € 0,13237

Gasprofiel 2 € 0,76102 € 0,21837 € 0,33307 € 0,07750 € 0,13208

Variabele prijs voor 1 jaar, voor onbepaalde tijd en voor Modelcontract, 
prijs per m³ per 1 juli 2020

Totaal Gas Energiebelasting ODE 21% btw

Gasprofiel 1 € 0,79265 € 0,24451 € 0,33307 € 0,07750 € 0,13757

Gasprofiel 2 € 0,80602 € 0,25556 € 0,33307 € 0,07750 € 0,13989

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

Vaste kosten
Vaste leveringskosten, inclusief btw gemiddeld per maand per dag

Vaste prijs voor 3 jaar € 4,75 € 0,1561397

Vaste prijs voor 1 jaar € 5,00 € 0,1643611

Variabele prijs € 5,25 € 0,1725825

•  Bijkomende kosten zijn de netbeheerkosten die uw netbeheerder in rekening  
brengt voor huur van de meter en het transport van gas. Deze bedragen ca. € 13,29 (inclusief 
21% btw) per maand en zijn afhankelijk van de grootte van uw aansluiting en uw netbeheerder. 
De kosten kunnen jaarlijks wijzigen. 



Administratiekosten
Als u ervoor kiest om uw nota voor energie van DELTA via post te ontvangen en de nota zelf te betalen, 
dan brengen wij bij uw maandelijks termijnbedrag administratiekosten in rekening. De kosten bedragen 
€ 2,50 (incl. 21% btw) per maand. Als u uw nota via e-mail ontvangt kunt u uw notabedrag overmaken 
via iDEAL, en bespaart u deze administratiekosten. Bij automatische incasso brengen wij geen 
administratiekosten in rekening.

deltaenergie.nl

DELTA Energie B.V.

Buitenruststraat 10

4337 EH Middelburg  

Postadres

Postbus 5048

4330 KA Middelburg

info@deltaenergie.nl 

Telefoon: 0118 – 22 55 00 (op werkdagen 

van 08.00 uur tot 18.00 uur)

deltaenergienl

Leveringsprijzen voor DELTA Groen 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. De prijs geldt voor alle gasregio’s in Nederland.

Vaste prijs voor 3 jaar, prijs per m³ per 1 juli 2020 
Totaal Gas Energiebelasting ODE 21% btw

Gasprofiel 1 € 0,78030 € 0,23431 € 0,33307 € 0,07750 € 0,13542

Gasprofiel 2 € 0,78839 € 0,24099 € 0,33307 € 0,07750 € 0,13683

Vaste prijs voor 1 jaar, prijs per m³ per 1 juli 2020
Totaal Gas Energiebelasting ODE 21% btw

Gasprofiel 1 € 0,78030 € 0,23431 € 0,33307 € 0,07750 € 0,13542

Gasprofiel 2 € 0,77864 € 0,23293 € 0,33307 € 0,07750 € 0,13514

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

Vaste kosten
Vaste leveringskosten, inclusief btw gemiddeld per maand per dag

Vaste prijs voor 3 jaar € 4,75 € 0,1561397

Vaste prijs voor 1 jaar € 5,00 € 0,1643611

Variabele prijs € 5,25 € 0,1725825

Bijkomende kosten zijn de netbeheerkosten die uw netbeheerder in rekening  
brengt voor huur van de meter en het transport van gas. Deze bedragen ca. € 13,29 (inclusief 
21% btw) per maand en zijn afhankelijk van de grootte van uw aansluiting en uw netbeheerder. 
De kosten kunnen jaarlijks wijzigen. 

Variabele prijs voor onbepaalde tijd, prijs per m³ 
per 1 juli 2020

Totaal Gas Energiebelasting ODE 21% btw

Gasprofiel 1 € 0,81582 € 0,26366 € 0,33307 € 0,07750 € 0,14159

Gasprofiel 2 € 0,82919 € 0,27471 € 0,33307 € 0,07750 € 0,14391


