Leveringsprijzen voor DELTA Gas
1 juli 2021 t/m 31 december 2021
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.

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

Gas

Energiebelasting

ODE

21% btw

Gasprofiel 1

€ 0,86053

€ 0,27752

€ 0,34856

€ 0,08510

€ 0,14935

Gasprofiel 2

€ 0,85398

€ 0,27211

€ 0,34856

€ 0,08510

€ 0,14821

•

De energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) worden ieder jaar
per 1 januari door de overheid aangepast. Bovenstaande tarieven zijn voor 2021.

Vaste kosten
•
•

De vaste leveringskosten bedragen € 5,75 per maand /€ 0,1890252 per dag
(inclusief 21% btw).
Bijkomende kosten zijn de netbeheerkosten die uw netbeheerder in rekening brengt
voor huur van de meter en het transport van gas. 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.

De variabele prijzen van de voorgaande periode kunt u vinden op deltaenergie.nl/prijzenarchief.
DELTA Energie B.V.
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Ontdek hoe onze energie is samengesteld
op deltaenergie.nl/samenstelling.
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