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Groen & Vrij Wind en Zon 
 
• Onderstaand vind je de variabele tarieven die van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 gelden. Bij 

deze tarieven is rekening gehouden met de voorlopige overheidsheffingen van 2022. Voor 

meer informatie over de overheidsheffingen van 2022, klik hier.  

• Vanaf 1 januari 2022 kun je onderstaande variabele tarieven met de definitieve 

overheidsheffingen terugvinden in Mijn Greenchoice. 

• Neem je alleen stroom of alleen gas af? Dan zijn enkel deze tarieven op jou van toepassing. 
 

Leveringstarief Energiebelasting ODE  Btw Totaaltarief 

Stroom enkeltarief per kWh € 0.17495 € 0.03679 € 0.03050 21% € 0.29311 

Stroom normaaltarief per kWh € 0.19952 € 0.03679 € 0.03050 21% € 0.32284 

Stroom daltarief per kWh € 0.14492 € 0.03679 € 0.03050 21% € 0.25677 
      

Vaste leveringskosten per dag € 0.17208 - - 21% € 0.20822 
      

Vermindering energiebelasting 
per dag 

€ -1.86748 - - 21% € -2.25965 

      

Gas per m³ € 0.74010 € 0.36322 € 0.08650 21% € 1.43968 
      

Vaste leveringskosten per dag € 0.17208 - - 21% € 0.20822 

 

• Bovenstaande tarieven gelden voor kleinverbruik aansluitingen. Het leveringstarief, de energiebelasting en de ODE zijn 

exclusief btw. Het totaaltarief is het leveringstarief plus overheidsheffingen (bestaande uit energiebelasting en ODE) inclusief 

btw. Deze overheidsheffingen gelden voor het kalenderjaar 2022 en bij een maximaal jaarverbruik van 10.000 kWh stroom en 

170.000 m³ gas. Bij een hoger verbruik gelden andere overheidsheffingen en varieert het totaaltarief. De vermindering 

energiebelasting geldt voor het kalenderjaar 2022 en geldt alleen voor aansluitingen met een verblijfsfunctie. De 

overheidsheffingen zijn bij alle energieleveranciers gelijk, en te vinden op de site van de Belastingdienst.  

• Lever je stroom aan ons terug? De vergoeding voor de netto teruglevering bedraagt 8 cent per KWh exclusief btw. Lees de 

voorwaarden over netto teruglevering op greenchoice.nl/voorwaarden. 

• Heb je een meter met een enkel telwerk, dan rekenen we je energieverbruik af op basis van het enkeltarief. Heb je een meter 

met een dubbel telwerk, dan rekenen we je energieverbruik af op basis van het normaal- en daltarief, tenzij je kiest voor een 

afrekening van je energieverbruik op basis van het enkeltarief. Heb je een traditionele meter met een dubbel telwerk of een 

niet slimme meter? Dan geldt voor jou alleen het overeengekomen enkeltarief voor je energieverbruik.  

• De  netbeheerkosten voor 2022 zijn nog niet bekend en niet meegenomen in bovenstaande tarieven. Vanaf 1 januari 2022 

vind je ze terug in Mijn Greenchoice. 
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