
Leveringsprijzen DELTA Groene Stroom Zakelijk

Variabele prijs (e)/ Modelcontract, prijs per kWh per 1 november 2022
Stroom

Enkeltarief € 0,45407

Dubbeltarief normaal € 0,50146

Dubbeltarief dal € 0,39915

Energiebelastingen 2022, prijs per kWh
Totaal verbruik (per aansluiting, per 12 maanden) Energiebelasting ODE

0 – 10.000 kWh € 0,03679 € 0,0305

10.000 – 50.000 kWh € 0,04361 € 0,0418

50.000 – 10 miljoen kWh € 0,01189 € 0,0229

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

•  Wekt u elektriciteit op? De stroom die u niet direct gebruikt levert u via uw aansluiting terug aan het 
elektriciteitsnet. Op uw jaarnota worden de afgenomen hoeveelheid stroom en de teruggeleverde 
hoeveelheid stroom volgens de wettelijke regeling met elkaar gesaldeerd. Als er daarna een verbruik 
overblijft betaalt u de prijs per kWh inclusief energiebelastingen en btw. 
Levert u meer terug dan u verbruikt? Dan ontvangt u een terugleververgoeding van € 0,135 per kWh, 
exclusief energiebelastingen en btw.
Meer informatie over teruglevering vindt u op deltaenergie.nl/terugleververgoeding. 

Vaste kosten
• De vaste leveringskosten zijn € 7,75 per maand / € 0,2547945 per dag.
• Per 12 maanden wordt per bedrijf, waarin zich een elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie 

bevindt, in 2022 een bedrag van € 681,63 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. € 17,51 per maand en zijn 
afhankelijk van de grootte van uw aansluiting. De kosten kunnen jaarlijks wijzigen. 

Alle bedragen zijn exclusief btw.



Leveringsprijzen DELTA Gas Zakelijk

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 (e)/ Modelcontract, prijs per m3 per 1 november 2022
Gas
Gasprofiel 1

Gas
Gasprofiel 2

alle gasregio’s in Nederland € 1,80742 € 1,80013

Energiebelastingen 2022, prijs per m³
Totaal verbruik (per aansluiting, per 12 maanden) Energiebelasting ODE
0 – 170.000 m3 € 0,36322 € 0,0865
 
• De energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) worden ieder jaar per  

1 januari door de overheid aangepast.  

Vaste kosten
• De vaste leveringskosten zijn € 7,75 per maand / € 0,2547945 per dag.
•  Bijkomende kosten zijn de netbeheerkosten die uw netbeheerder in rekening  

brengt voor huur van de meter en het transport van gas. Deze bedragen ca. € 12,88 
per maand en zijn afhankelijk van de grootte van uw aansluiting. De kosten kunnen 
jaarlijks wijzigen.

Alle bedragen zijn exclusief btw.
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