Mijn energiefactuur

VERBRUIK

Elektriciteit

Gas

TRANSPORT

35%

29

17%

17%

HEFFINGEN

4%

47%

%

DISTRIBUTIE
5%

36%

7%

3%

BTW

169,2€

32,9€

164,5€

23,5€

79,9€

344,5€

22,0€

Totaal: *470€

212,6€

29,3€

124,6€

Totaal: *733€

* Cijfers gebaseerd op een gemiddeld jaarverbruik van 2 036 kWh voor elektriciteit en 12 728 kWh voor gas in Brussel.
(referentie september 2017)

Verbruik betaal je aan je leverancier
= tarief is vrij bepaald

Verbruik betaal je aan je leverancier
= tarief is vrij bepaald

Je kunt kiezen uit twee formules:

Je kunt kiezen uit twee formules:

Vast tarief: je betaalt tijdens de volledige duur van je contract hetzelfde tarief.

Vast tarief: je betaalt tijdens de volledige duur van je contract hetzelfde tarief.

Variabel tarief: het tarief kan tijdens de duur van je contract stijgen en dalen, al
naargelang de marktomstandigheden en volgens de afspraken in je contract.

Variabel tarief: het tarief kan tijdens de duur van je contract stijgen en dalen, al
naargelang de marktomstandigheden en volgens de afspraken in je contract.

Heb je een dubbeltariefmeter, dan betaal je een lager tarief voor de stroom die je
‘s nachts en tijdens het weekend verbruikt.

Transport van elektriciteit betaal je, via je
leverancier, aan Elia = vastgelegd tarief
Met deze bijdrage wordt het transport over het hoogspanningsnet gefinancierd.
Het bedrag wordt vastgelegd door de Commissie voor de Regulering van de
Elektriciteit en het Gas (CREG). De kost is gelinkt aan je verbruik.

Transport van gas betaal je, via je leverancier,
aan Fluxys = vastgelegd tarief
Met deze bijdrage wordt het transport van aardgas via het hogedruknetwerk
bekostigd. Het bedrag wordt vastgelegd door de Commissie voor de Regulering
van de Elektriciteit en het Gas (CREG). De kost is gelinkt aan je verbruik.

Distributie betaal je, via je leverancier, aan Sibelga
= vastgelegd tarief
Deze bijdrage dekt de activiteiten van Sibelga, zoals het onderhoud van de plaatselijke elektriciteits- en gasleidingen, de energiedistributie tot bij jouw deur, het
ontwikkelen van de distributienetten en de openbare dienstverplichtingen. BRUGEL moet de tarieven van Sibelga goedkeuren.

Heffingen worden geïnd door de federale en regionale overheden
= vastgelegd tarief
Zowel de federale als de regionale overheden innen een bijdrage die dient om een zuiniger energieverbruik te stimuleren en de solidariteitsmechanismen te financieren.
De federale overheid int een energiebijdrage, een federale bijdrage en een toeslag voor ‘beschermde klanten’. De Brusselse gewestelijke regering int een wegenisretributie
en een toeslag voor de financiering van het energiefonds. De betaling gebeurt via je leverancier.

BTW
= vastgelegd tarief
De btw wordt berekend op de integrale factuur, met uitzondering van bepaalde bijdragen die vrijgesteld zijn.

3 SOORTEN FACTUREN

Voorschotfacturen
U ontvangt maandelijks, tweemaandelijks of
driemaandelijks een voorschotfactuur. Jouw
leverancier berekent het voorschot op basis van je
verbruik van de afgelopen jaren of op basis van de
klantencategorie waartoe je behoort.

Regularisatiefacturen
Eén keer per jaar ontvangt u een
regularisatiefactuur na een opname van de
meterstand. Verbruik je minder dan werd geschat
in de voorschotfacturen, dan moet je minder
betalen. Verbruik je meer, dan moet je bijbetalen.

Eindfactuur
Wanneer je verhuist of overstapt naar een andere
leverancier, maakt jouw huidige leverancier een
eindfactuur op.

