
 

 
 

NIEUWSBRIEF NR. 8 
15 januari 2013 

 
 
Overstapactie 
De afgelopen maanden is een selectieprocedure doorlopen om voor onze 
achterban de beste tarieven te krijgen. Onderdeel van de selectiecriteria is 
de visie op duurzame energie, Gigawiek is immers voorstander van de 
duurzame transitie, en de visie op het gebruik van windmolens nabij 
woningen. Als duurzame winnaar kwam de Nederlandse Energie 
Maatschappij uit de bus. 
 
Waterkracht, geen windenergie 
De Nederlandse Energie Maatschappij (“NLE”) gebruikt alleen 
energiebronnen die géén uitstoot van broeikasgas (CO2) en géén 
radioactief afval opleveren, men maakt gebruik van 100% 
waterkrachtenergie. Zie ook de website van de Nederlandse Energie 
Maatschappij voor meer informatie. 
 
De laagste inschrijver 
De laagste inschrijver is de Nederlandse Energie Maatschappij, in de 
bijlage treffen jullie de uiterst scherpe tarieven aan. Aanmelden voor deze 
scherpe tarieven kan via www.nle.nl/gigawiek.  
 
 
Gigawiek verdient toch ook aan de deal? 
Nee, dat was vorige keer wel zo, toen kreeg Gigawiek per overstapper een 
bedrag van €150,- ten behoeve van onderzoek. We kiezen er nu voor om 
de voordelen van de deal met de Nederlandse Energie Maatschappij 
volledig aan de overstappers te laten toekomen, en dat zien we in de 
tarieven terug.  
 
 
De overstapactie is geldig van 1 januari 2013 tot en met 28 
februari 2013, reageer dus snel! We proberen in mei/juni weer 
met een nieuwe actie te komen, tegen de dan onderhandelde 
tarieven. 
 
 
Einde nieuwsbrief 



Stichting Gigawiek - 1 jaar vast
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enkeltariefmeter leveringstarief 
excl. btw

leveringstarief 
incl. btw

totaaltarief 
incl. belastingen

Per kWh € 0,06300 € 0,07623 € 0,21853

Dubbeltariefmeter

Piektarief per kWh € 0,07014 € 0,08487 € 0,22717

Daltarief per kWh € 0,05712 € 0,06912 € 0,21141

Dubbeltariefmeter

Dagtarief per kWh € 0,07098 € 0,08589 € 0,22818

Avondtarief per kWh € 0,05796 € 0,07013 € 0,21243

eleKtriciteit - 1 jaar vaSt tarieven per kwh

leveringstarief 
excl. btw

leveringstarief 
incl. btw

totaaltarief 
incl. belastingen

Regio 1 € 0,34180 € 0,41358 € 0,64166

Regio 2 € 0,35040 € 0,42398 € 0,65207

Regio 3 € 0,34380 € 0,41600 € 0,64408

Regio 4 € 0,33870 € 0,40983 € 0,63791

Regio 5 € 0,34560 € 0,41818 € 0,64626

Regio 6 € 0,34660 € 0,41939 € 0,64747

Regio 7 € 0,34650 € 0,41927 € 0,64735

Regio 8 € 0,33940 € 0,41067 € 0,63876

Regio 9 € 0,34470 € 0,41709 € 0,64517

Regio 10 € 0,34450 € 0,41685 € 0,64493

GaS - 1 jaar vaSt tarieven per m3

Vastrecht per maand: €0,00 (incl. btw).
 
De netbeheerder bepaalt welk dubbeltarief 
wordt gebruikt in uw regio. Piek-/daltarief is van 
toepassing in heel Nederland met uitzondering 
van Noord-Brabant, Limburg en enkele regio’s 
daarbuiten. Het daltarief geldt op werkdagen 
van 23:00 tot 07:00 uur, weekenden en nationaal 
erkende feestdagen. Dag-/avondtarief is van 
toepassing in Noord-Brabant, Limburg en enkele 
regio’s daarbuiten. Het avondtarief geldt op 
werkdagen van 21:00 tot 07:00 uur, weekenden 
en nationaal erkende feestdagen.

Kijk voor een toelichting op de tarieven op de 
achterzijde van dit blad.

Vastrecht per maand: €0,00 (incl. btw).

Leveringstarief is inclusief regio-opslag.

Kijk voor een toelichting op de tarieven op de 
achterzijde van dit blad.
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Onderstaande tarieven gelden voor klanten die zich aanmelden voor een nieuwe overeenkomst met een vaste 
looptijd van 1 jaar in de periode van 1 januari 2013 t/m 28 februari 2013 (ingangsdatum vanaf februari 2013), 
zolang de voorraad strekt. De leveringstarieven staan vanaf de ingangsdatum voor 1 jaar vast.



Stichting Gigawiek - 3 jaar vast
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enkeltariefmeter leveringstarief 
excl. btw

leveringstarief 
incl. btw

totaaltarief 
incl. belastingen

Per kWh € 0,06400 € 0,07744 € 0,21974

Dubbeltariefmeter

Piektarief per kWh € 0,07126 € 0,08622 € 0,22852

Daltarief per kWh € 0,05802 € 0,07020 € 0,21250

Dubbeltariefmeter

Dagtarief per kWh € 0,07211 € 0,08725 € 0,22955

Avondtarief per kWh € 0,05888 € 0,07124 € 0,21354

eleKtriciteit - 3 jaar vaSt tarieven per kwh

leveringstarief 
excl. btw

leveringstarief 
incl. btw

totaaltarief 
incl. belastingen

Regio 1 € 0,34351 € 0,41565 € 0,64373

Regio 2 € 0,34993 € 0,42342 € 0,65150

Regio 3 € 0,34538 € 0,41791 € 0,64599

Regio 4 € 0,34000 € 0,41140 € 0,63949

Regio 5 € 0,34793 € 0,42100 € 0,64908

Regio 6 € 0,34705 € 0,41993 € 0,64802

Regio 7 € 0,34916 € 0,42248 € 0,65057

Regio 8 € 0,34078 € 0,41234 € 0,64043

Regio 9 € 0,34634 € 0,41907 € 0,64716

Regio 10 € 0,34624 € 0,41895 € 0,64704

GaS - 3 jaar vaSt tarieven per m3

Vastrecht per maand: €2,00 (incl. btw).
 
De netbeheerder bepaalt welk dubbeltarief 
wordt gebruikt in uw regio. Piek-/daltarief is van 
toepassing in heel Nederland met uitzondering 
van Noord-Brabant, Limburg en enkele regio’s 
daarbuiten. Het daltarief geldt op werkdagen 
van 23:00 tot 07:00 uur, weekenden en nationaal 
erkende feestdagen. Dag-/avondtarief is van 
toepassing in Noord-Brabant, Limburg en enkele 
regio’s daarbuiten. Het avondtarief geldt op 
werkdagen van 21:00 tot 07:00 uur, weekenden 
en nationaal erkende feestdagen.

Kijk voor een toelichting op de tarieven op de 
achterzijde van dit blad.

Vastrecht per maand: €2,00 (incl. btw).

Leveringstarief is inclusief regio-opslag.

Kijk voor een toelichting op de tarieven op de 
achterzijde van dit blad.
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Onderstaande tarieven gelden voor klanten die zich aanmelden voor een nieuwe overeenkomst met een vaste 
looptijd van 3 jaar in de periode van 1 januari 2013 t/m 28 februari 2013 (ingangsdatum vanaf februari 2013), 
zolang de voorraad strekt. De leveringstarieven staan vanaf de ingangsdatum voor 3 jaar vast.



toelichtinG tarieven

De leveringstarieven zijn de tarieven van de Nederlandse Energie Maatschappij die voor de over-
eenkomst gelden. Deze leveringstarieven staan gedurende de looptijd van de overeenkomst vast. 
De getoonde totaaltarieven zijn incl. btw, energiebelasting en opslag duurzame energie.

Voor gas geldt een opslag per regio (regio-opslag) volgens het regiosysteem van GasTerra. Op de kaart 
naast de tabel met gastarieven kunt u opzoeken in welke gasregio uw aansluiting zich bevindt. 

Het vastrecht is een maandelijkse vergoeding per product voor administratiekosten van de Neder-
landse Energie Maatschappij. Dit vastrecht staat gedurende de looptijd van de overeenkomst vast. 

Energiebelasting wordt door de energieleverancier geïnd voor de overheid. Deze belastingtarieven zijn 
bij iedere energieleverancier hetzelfde. De berekening is gebaseerd op de energiebelasting over 2013 
incl. btw: voor gas €0,22530 per m³ en voor elektriciteit €0,14097 per kWh. Opslag duurzame energie 
is een soort extra energiebelasting die de overheid invoert om de productie van duurzame energie te 
kunnen subsidiëren. De berekening is gebaseerd op de opslag duurzame energie over 2013 incl. btw: 
voor gas €0,00278 per m³ en voor elektriciteit €0,00133 per kWh. U ontvangt bij elektriciteit daarnaast 
ook nog een vergoeding van de overheid, de zogeheten heffingskorting. Deze heffingskorting is voor 
ieder huishouden hetzelfde en voor 2013 vastgesteld op €385,53 incl. btw. De heffingskorting wordt 
op uw jaarafrekening in mindering gebracht. De energiebelasting, opslag duurzame energie en de hef-
fingskorting worden jaarlijks door de overheid vastgesteld en kunnen dus ieder jaar wijzigen.

De genoemde tarieven en kostenopbouw gelden uitsluitend voor een elektriciteitsverbruik tot 
10.000 kWh en voor een gasverbruik tot 5.000 m3.
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De Nederlandse Energie Maatschappij behoudt zich het recht voor klanten te weigeren indien deze een 
gemiddeld elektriciteits- en/of gasverbruik per jaar kennen dat boven de 10.000 kWh en/of 5.000 m³ ligt.

netbeheerkosten (incl. btw)* elektriciteit Gas

Transport € 199,89 € 131,99

Aansluiting € 24,68 € 20,47

Meetdiensten € 32,65 € 23,87

totaal per jaar € 257,22 € 176,33

KoSten netbeheer

De tarieven van de Nederlandse Energie Maatschappij hebben betrekking op de levering van elektriciteit 
en gas. Daarnaast betaalt u aan uw netbeheerder ook voor het gebruik en onderhoud van het energie-
net. Voor deze kosten ontvangt u geen aparte factuur. Bij de Nederlandse Energie Maatschappij staan alle 
kosten op één nota. Wij hebben met alle netbeheerders afgesproken dat wij de netbeheerkosten voor 
hen aan u factureren. Dat is wel zo gemakkelijk voor u. 

De netbeheerkosten bestaan uit drie componenten: kosten voor de aansluiting, kosten voor het 
transport van energie over het netwerk en kosten voor meetdiensten. Deze kosten zijn afhankelijk 
van uw netbeheerder, van het type aansluiting en van het energieverbruik. Hieronder geven wij 
een indicatie van de kosten per jaar bij een gemiddeld energieverbruik van een huishouden.

Wie uw netbeheerder is, is afhankelijk van het adres waarop u elektriciteit of gas geleverd krijgt. Op 
de website van De Energiekamer (www.energiekamer.nl) vindt u een overzicht van de netbeheerders.

* Deze inschatting is gebaseerd op de 
tarieven van netbeheerder Liander in 
2013 en op basis van een verbruik van 
3.500 kWh elektriciteit en 1.850 m³ gas. 
Als u een andere regionale netbeheerder 
heeft of uw verbruik is hoger of lager, 
dan kunnen de kosten afwijken. 


