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

Vaste prijs voor 3 jaar € 5,50 € 0,1808038

Vaste prijs voor 1 jaar € 5,65 € 0,1857433

• Per 12 maanden wordt per woning, waarin zich een elektriciteitsaansluiting bevindt, in 2022 een 
bedrag van € 824,77 (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. € 21,19 (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 Puur Zeeuws Groen

Vaste prijs voor 3 jaar (a), prijs per kWh per 11 februari 2022
Totaal Stroom Energiebelasting ODE 21% btw

Enkeltarief € 0,33274 € 0,20770 € 0,03679 € 0,03050 € 0,05775

Dubbeltarief normaal € 0,35415 € 0,22540 € 0,03679 € 0,03050 € 0,06146

Dubbeltarief dal € 0,30994 € 0,18886 € 0,03679 € 0,03050 € 0,05379

Vaste prijs voor 1 jaar (a), prijs per kWh per 11 februari 2022
Totaal Stroom Energiebelasting ODE 21% btw

Enkeltarief € 0,39257 € 0,25715 € 0,03679 € 0,03050 € 0,06813

Dubbeltarief normaal € 0,43019 € 0,28824 € 0,03679 € 0,03050 € 0,07466

Dubbeltarief dal € 0,35256 € 0,22408 € 0,03679 € 0,03050 € 0,06119

• 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.
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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 (a), prijs per m³ per 11 februari 2022
Totaal Gas Energiebelasting ODE 21% btw

Gasprofiel 1 € 1,49105 € 0,78255 € 0,36322 € 0,08650 € 0,25878

Gasprofiel 2 € 1,47641 € 0,77045 € 0,36322 € 0,08650 € 0,25624

Vaste prijs voor 1 jaar (a), prijs per m³ per 11 februari 2022
Totaal Gas Energiebelasting ODE 21% btw

Gasprofiel 1 € 1,89209 € 1,11399 € 0,36322 € 0,08650 € 0,32838

Gasprofiel 2 € 1,81767 € 1,05249 € 0,36322 € 0,08650 € 0,31546

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

Vaste prijs voor 3 jaar € 5,50 € 0,1808038

Vaste prijs voor 1 jaar € 5,65 € 0,1857433

• Bijkomende kosten zijn de netbeheerkosten die uw netbeheerder in rekening  
brengt voor huur van de meter en het transport van gas. Deze bedragen ca. € 15,59 (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.

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

deltaenergie.nl

DELTA Energie B.V.

Buitenruststraat 10

4337 EH Middelburg  

Postadres

Postbus 5048

4330 KA Middelburg

deltaenergienl
Ontdek hoe onze energie is samengesteld 
op deltaenergie.nl/samenstelling.

info@deltaenergie.nl

 0118 – 22 55 00 (op werkdagen van 

08.30 uur tot 17.00 uur)
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