
Tarieven Groen & Flex Variabel - 2e helft 2019 - Groene stroom  

Met Groen & Flex krijg jij uitsluitend groene en lokaal opgewekte energie uit eigen land. Hieronder zie je de 

variabele tarieven voor stroom bij een contract voor onbepaalde tijd. Wij helpen je met het zelf opwekken van 

groene stroom, het besparen van energie en wij compenseren de CO2-uitstoot van al het gasverbruik met de aanleg 

en wereldwijde bescherming van bossen.

Variabele kosten per kWh stroom

* Greenchoice krijgt op de kale stroomprijs opslagen in rekening gebracht voor programmaverantwoordelijkheid,

balancering, profilering en allocatie. Deze opslagen worden doorberekend aan de klant.

** Energiebelasting is een overheidsheffing op het verbruik van stroom. Over dit bedrag wordt btw in rekening

gebracht. Van overheidswege opgelegde maatregelen zoals energiebelasting, ODE, heffingskorting en/of btw

worden door Greenchoice één op één doorberekend aan de klant. Netbeheerskosten en overheidsheffingen

worden jaarlijks gewijzigd. In bijzondere gevallen kunnen deze tarieven ook op andere momenten worden

gewijzigd. Als de voor jou geldende tarieven wijzigen word je hierover tijdig door Greenchoice geïnformeerd.

***  Opslag Duurzame Energie (ODE) is heffing die door de overheid per 1 januari 2013 in het leven is geroepen om 

investeringen in duurzame energie te stimuleren. Over dit bedrag wordt btw in rekening gebracht. 

**** GVO staat voor Garantie van Oorsprong. Dit is de bron van duurzame energie die door Greenchoice wordt geleverd 

en geeft de zekerheid dat de energie duurzaam is opgewekt.

Vermindering energiebelasting

Op de energiebelasting geldt een heffingskorting van € 311,62 per jaar (voor verblijfsruimtes). Dit wordt in 

de maandelijkse voorschotten en jaarnota verrekend.

Enkeltarief Normaaltarief Daltarief

Kale inkoopprijs € 0,0516 € 0,0573 € 0,0446

Opslagen* € 0,0077 € 0,0077 € 0,0077

Energiebelasting** € 0,0986 € 0,0986 € 0,0986

Opslag Duurzame Energie (ODE)*** € 0,0189 € 0,0189 € 0,0189

GVO**** € 0,0075 € 0,0075 € 0,0075

BTW € 0,0387 € 0,0399 € 0,0372

Totaal incl. BTW € 0,2231 € 0,2300 € 0,2146

Vaste leveringskosten € 7,87 per maand
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Netbeheerkosten

Bovenstaande tarieven zijn exclusief netbeheerskosten. Naast de vaste en variabele tarieven betaal je ook 

netbeheerkosten. Dit zijn de vergoedingen die je betaalt voor het gebruik, onderhoud en de aansluiting op het netwerk. 

Wij brengen deze kosten namens de beheerder bij je in rekening. De netbeheerkosten kunnen wijzigen per kalenderjaar 

of tussentijds als de aansluitwaarde van de aansluiting verandert. Kijk voor de actuele netbeheerkosten op de website 

van de netbeheerder in jouw regio. 

Terugleveren zelf opgewekte stroom

Wek je zelf met zonnepanelen stroom op en/of lever je energie terug aan het net, dan verrekenen wij dat met de door 

jou gebruikte hoeveelheid stroom. Zo ontvang je per opgewekte kWh stroom net zoveel als je per kWh betaalt, tot een 

maximum van 10.000 kWh netto. Voor het deel dat je meer opwekt dan je verbruikt, ontvang je een 

terugleververgoeding van 11 eurocent per kWh. Je ontvangt hierover geen overheidsheffingen en btw. Wanneer je meer 

dan 10.000 kWh netto teruglevert, ontvang je over alle netto teruglevering het afgesproken kale leveringstarief.  Je 

ontvangt hierover geen overheidsheffingen en btw.

Productetiket

p 2/4

Groene Stroom

100% NL

NL Wind 100%
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Tarieven Groen & Flex Variabel - 2e helft 2019 - Groen gas 

Met Groen & Flex  krijg jij uitsluitend groene en lokaal opgewekte energie uit eigen land. Hieronder zie je de 

variabele gastarieven voor onbepaalde tijd contract. Wij compenseren de CO2-uitstoot van al het gasverbruik met de 

aanleg en wereldwijde bescherming van bossen.

Variabele kosten per m3 gas

p 3/4

Tarief

Kale inkoopprijs € 0,1712

Regiotoeslag gas* € 0,0107

Opslagen** € 0,0520

Energie-belasting *** € 0,2931

Opslag Duurzame 

Energie (ODE)****

€ 0,0524

CO2 compensatie € 0,0024

BTW € 0,1222

Totaal incl. BTW € 0,7040

Vaste leveringskosten € 7,87 per maand

*

** 

De regiotoeslag gas is een extra toeslag die in rekening wordt gebracht voor het transport van gas vanaf de 
bron.

Greenchoice krijgt op de kale gasprijs opslagen in rekening gebracht voor programmaverantwoordelijkheid  , 

balancering, profilering, risico-opslag en allocatie. Deze opslagen worden doorberekend aan de klant.

***  Energiebelasting is een overheidsheffing op het verbruik van gas. Over dit bedrag wordt btw in rekening gebracht. 

Van overheidswege opgelegde maatregelen zoals energiebelasting, ODE, heffingskorting en/of btw worden door 

Greenchoice één op één doorberekend aan de klant. Netbeheerkosten en overheidsheffingen worden jaarlijks 

gewijzigd. In bijzondere gevallen kunnen deze tarieven ook op andere momenten worden gewijzigd. Als de voor jou 

geldende tarieven wijzigen wordt je hierover tijdig door Greenchoice geïnformeerd. 

**** Opslag Duurzame Energie (ODE) is een heffing die door de overheid per 1 januari 2013 in het leven is geroepen om 

investeringen in duurzame energie te stimuleren. Over dit bedrag wordt btw in rekening gebracht.
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Netbeheerkosten

Bovenstaande tarieven zijn exclusief netbeheerskosten. Naast de vaste en variabele tarieven betaal je ook 

netbeheerkosten. Dit zijn de vergoedingen die je betaalt voor het gebruik, onderhoud en de aansluiting op het netwerk. 

Wij brengen deze kosten namens de beheerder bij je in rekening. De netbeheerkosten kunnen wijzigen per kalenderjaar 

of tussentijds als de aansluitwaarde van de aansluiting verandert. Kijk voor de actuele netbeheerkosten op de website 

van de netbeheerder in jouw regio. 

Productetiket
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Groen Gas

100% NL

Bosgecompenseerd 100%
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