
Leveringsprijzen voor  
DELTA Groene Stroom (9% btw) 1 oktober 2022
De overheid past tussen 1/7/2022 en 31/12/2022 het btw-tarief aan van 21% naar 9%. 
Op deze pagina vindt u de prijzen met 9% btw. Op de andere zijde vindt u de prijzen met 
21%. Op uw jaarnota wordt een eventueel verschil berekend.

Variabele prijs voor onbepaalde tijd, prijs per kWh

Totaal Stroom  Energiebelasting ODE 9% btw

Enkeltarief € 0,41181 € 0,31052 € 0,03679 € 0,03050 € 0,03400

Dubbeltarief normaal € 0,44210 € 0,33831 € 0,03679 € 0,03050 € 0,03650

Dubbeltarief dal € 0,37959 € 0,28096 € 0,03679 € 0,03050 € 0,03134

• 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. Bovenstaande tarieven zijn voor 2022.

• 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
• De vaste leveringskosten bedragen € 5,40 per maand /€ 0,1773863 per dag  

(inclusief 9% btw). 
•  Per 12 maanden wordt per woning, waarin zich een elektriciteitsaansluiting bevindt, 

in 2022 een bedrag van 742,98 (inclusief 9% 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. 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.



Leveringsprijzen voor  
DELTA Groene Stroom (21% btw) 1 oktober 2022
De overheid past tussen 1/7/2022 en 31/12/2022 het btw-tarief aan van 21% naar 9%. 
Op deze pagina vindt u de prijzen met 21% btw. Op de andere zijde vindt u de prijzen 
met 9%. Op uw jaarnota wordt een eventueel verschil berekend.

Variabele prijs voor onbepaalde tijd, prijs per kWh

Totaal Stroom  Energiebelasting ODE 21% btw

Enkeltarief € 0,45715 € 0,31052 € 0,03679 € 0,03050 € 0,07934

Dubbeltarief normaal € 0,49078 € 0,33831 € 0,03679 € 0,03050 € 0,08518

Dubbeltarief dal € 0,42138 € 0,28096 € 0,03679 € 0,03050 € 0,07313

• 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. Bovenstaande tarieven zijn voor 2022.

• 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
• De vaste leveringskosten bedragen € 5,99 per maand /€ 0,1969151 per dag  

(inclusief 21% btw). 
•  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. 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.
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