Algemene tarieven
in 2016

Op dit informatieblad staan de hoogte van de
overheidsheffingen, de regiotoeslag gas per regio
plus de andere tarieven die van toepassing zijn op
uw contract. Deze tarieven gelden vanaf
1 januari 2016. Eerdere tarieven komen te
vervallen. Er staat tevens een uitleg over de
berekening van energieverbruik.
De kosten voor stroom en gas bestaan uit vaste- en
variabele leveringskosten, overheidsheffingen, netbeheer
kosten en de daarbij behorende btw. Bij gas is naast het
gastarief ook de regiotoeslag onderdeel van de variabele
leveringskosten. Uw stroom- en gasverbruik bepalen de
hoogte van de variabele leveringskosten en de te betalen
overheidsheffingen. De vaste leveringskosten (voorheen
vastrecht) en de netbeheerkosten hangen niet af van uw
stroom- en gasverbruik.

Regiotoeslag gas
De variabele leveringskosten voor gas verschillen per
regio. Op het gastarief per m3 wordt een toeslag
berekend. Naarmate de afstand tussen een regio en
Slochteren (Groningen) - waar aardgas wordt gewonnen groter is, wordt de toeslag hoger. Hieronder staan de
regiotoeslagen. Heeft u een vasteprijscontract en ligt de
instapmaand van het contract na december 2010, dan
geldt de regiotoeslag die vermeld staat in uw contract.

Regiotoeslag gas
Het kaartje van Nederland geeft aan
welke regiotoeslag voor u van toepassing
is. In de tabel staat het tarief van uw
regio vermeld. Verhuist u naar een andere
regio, dan wordt uw regiotoeslag gas
aangepast.
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Overheidsheffingen
De overheid heft energiebelasting op stroom (per kWh) en
gas (per m3) om te stimuleren zuinig met energie om te
gaan. Daarnaast betaalt u een ‘Opslag Duurzame Energie’
om de uitgaven voor stimulering van duurzame energie te
dekken. Wij dragen deze heffingen voor u af aan de
belastingdienst.
Overheidsheffingen per kWh

exclusief
btw

inclusief
21% btw

0 - 10.000 kWh

€ 0,10630

€ 0,12860

10.001 - 50.000 kWh

€ 0,05696

€ 0,06890

50.001 - 10.000.000 kWh

€ 0,01521

€ 0,01840

Overheidsheffingen per m3

exclusief
btw

inclusief
21% btw

0 - 170.000 m3

€ 0,26298

€ 0,31820

Voor elektriciteitsaansluitingen met een verblijfsfunctie
(de meeste huishoudelijke aansluitingen) geldt een
belastingvermindering.
exclusief
btw

inclusief
21% btw

Vermindering energiebelasting per jaar

€ -310,81

€ -376,08

Vermindering energiebelasting per maand

€ -25,90

€ -31,34

Wilt u meer informatie over de overheidsheffingen?
Kijkt u dan op www.nuon.nl/overheidsheffingen

Regiotoeslagen
per m3
geldend bij variabele
tarieven.

Gasprofiel 1: bij een verbruik
tot 5.000 m3 per jaar en een
gasmeter kleiner dan of gelijk
aan G6

Gasprofiel 2: bij een verbruik
vanaf 5.000 m3 per jaar of
een gasmeter groter dan G6

exclusief btw

inclusief 21% btw

exclusief btw

inclusief 21% btw

A

€ 0,0000

€ 0,0000

€ 0,0000

€ 0,0000

B

€ 0,0007

€ 0,0008

€ 0,0007

€ 0,0008

C

€ 0,0032

€ 0,0039

€ 0,0029

€ 0,0035

D

€ 0,0065

€ 0,0079

€ 0,0055

€ 0,0067

E

€ 0,0052

€ 0,0063

€ 0,0048

€ 0,0058

F

€ 0,0074

€ 0,0090

€ 0,0062

€ 0,0075

G

€ 0,0093

€ 0,0113

€ 0,0077

€ 0,0093

H

€ 0,0111

€ 0,0134

€ 0,0091

€ 0,0110

I

€ 0,0109

€ 0,0132

€ 0,0089

€ 0,0108

J

€ 0,0164

€ 0,0198

€ 0,0135

€ 0,0163

Regio

De regionale netbeheerder bepaalt het gasprofiel op basis van de capaciteit
van uw aansluiting en het geregistreerde verbruik. De meeste huishoudelijke
aansluitingen vallen in gasprofiel 1.

Informatie over de berekening van uw energieverbruik
De genoemde bedragen op deze pagina zijn inclusief btw.

Vaste leveringskosten
Naast de variabele leveringskosten voor stroom en gas
betaalt u ook vaste leveringskosten voor elektriciteit en
gas. Deze tarieven vindt u in de bevestigingsbrief. En op
de jaarafrekening vindt u het aantal dagen terug
waarover u vaste leveringskosten betaalt.

Verbruik over verschillende tariefperioden
Uw jaarafrekening wordt berekend met gemiddelde
tarieven als de tarieven gedurende de verbruiksperiode
gewijzigd zijn. Er wordt dan een verdeling van het
verbruik gemaakt. Het verbruik wordt verdeeld op basis
van de landelijk geldende verbruiksprofielen voor
elektriciteit en gas.

Correctiefactoren gas
De stand op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd
voor ‘calorische waarde’ en eventueel voor de
temperatuur en hoogteligging:
• De calorische waarde is de hoeveelheid energie in een
kubieke meter (m3) aardgas. Het bepaalt hoeveel gas
er nodig is om bijvoorbeeld een liter water aan de
kook te brengen. De netbeheerder van het landelijk
gastransportnet stelt deze waarde maandelijks vast.
• Het volume van gas is afhankelijk van de temperatuur
in uw gasmeter. Als uw meter niet corrigeert voor de
temperatuur, doen wij dit met een standaardfactor.
• Het volume van gas is ook afhankelijk van de
hoogteligging van uw gasmeter. Wij corrigeren dit
met een standaardfactor.

Netbeheerkosten
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Naast leveringskosten betaalt u de kosten van het
transport, het onderhoud van uw aansluiting en de huur
van de meter. Deze netbeheerkosten bedragen ongeveer
€ 19,- per maand per elektriciteitsaansluiting. De
genoemde kosten zijn berekend op basis van de tarieven
van Liander. En gelden bij aansluitingen met een
doorlaatwaarde tot en met 3 x 25 Ampère op basis van
jaaropname. Voor gas bedragen deze kosten ongeveer
€ 12,- per maand per aansluiting. Ook berekend op basis
van de tarieven van Liander. En gelden bij aansluitingen
met een capaciteit tot en met G6 (de meeste
huishoudelijke aansluitingen), een standaard jaarverbruik
van 500 tot 4.000 m³ en op basis van jaaropname. De
netbeheerkosten kunnen jaarlijks veranderen. Welke
netbeheerder u heeft, is afhankelijk van waar u woont. Als
u een andere netbeheerder heeft, kunnen de kosten voor
netbeheer afwijken. Kijk hiervoor op de website van uw
netbeheerder. De kosten worden via Nuon aan u in
rekening gebracht, als onderdeel van het termijnbedrag. U
betaalt dus in één keer voor zowel netbeheer als het
verbruik van stroom en gas.
N.V. Nuon Sales Nederland, tekstfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden.
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Aansluiting zonder meter
Heeft u in uw woning een gasaansluiting zonder
gasmeter, dan wordt het verbruik vastgesteld door
de regionale netbeheerder. Het verbruik voor koken is
vastgesteld op 65 m3 per jaar. Voor koken en warmwater
voorziening is dit vastgesteld op 440 m3 per jaar.

Teruglevering, saldering, terugleververgoeding
Als u met zonnepanelen stroom opwekt, kunt u het
deel dat u niet gebruikt via uw aansluiting aan het
elektriciteitsnet leveren. Dit heet ‘teruglevering’. Verbruikt
u meer dan u opwekt, dan gebruikt u aanvullende stroom
uit het net. U mag de teruggeleverde en verbruikte stroom
tegen elkaar wegstrepen, waardoor u alleen uw ‘netto’
verbruik per jaar betaalt. Dit noemen we salderen. Niet alle
meters registreren de geleverde stroom apart. Uw meter
kan ook ‘achteruit lopen’, waardoor deze uw netto verbruik
direct toont. Levert u meer dan u verbruikt? Dan ontvangt
u een terugleververgoeding. Deze vergoeding is € 0,07 per
kWh. Bent u een ondernemer die geen gebruik maakt van
de kleineondernemingsregeling, en heeft u een btwidentificatienummer? Dan verhogen wij de teruglever
vergoeding met btw en moet u deze btw als ondernemer
aangeven aan de Belastingdienst.

Factuur- en incassokosten
Bij betalingen van termijnbedragen met acceptgiro’s die
per post zijn verstuurd, wordt u € 1,82 per betaling in
rekening gebracht. Bij niet-tijdige betalingen ontvangt u
een aanmaning die u uiterlijk binnen 14 dagen dient te
betalen. Voor elke termijnfactuur die niet binnen de in
de aanmaning gestelde termijn is betaald berekenen wij
een wettelijke vergoeding voor incassokosten volgens
onderstaande staffel met een minimum van € 40,- per
vordering.
Incassokosten
T/m € 2.500,-

15% incassokosten

Over de volgende € 2.500,-

10% incassokosten

Over de volgende € 5.000,-

5% incassokosten

Over de volgende € 190.000,-

1% incassokosten

Indien vervolgens nog niet binnen de daarin gestelde
termijn is betaald, worden gerechtelijke incasso
maatregelen genomen. De kosten hiervan worden apart
bij u in rekening gebracht.

Contact
Nuon Klantenservice
Postbus 40021
6803 HA Arnhem

www.nuon.nl
Telefoon 0900 08 08
( u betaalt hiervoor niets extra’s alleen
uw eigen belkosten)

