
 Aardgas

 Energie (c€/kWh)

Aardgas
Tribe (Variabel)

1 jaar

Energieprijs (c€/kWh) 3.84

Vaste vergoeding (€/jaar) 60

- U geniet van een unieke korting van
40 euro (incl. BTW), die zal
verminderd worden op uw
afrekeningsfactuur na één jaar
energieconsumptie. Dit op
voorwaarde dat de facturen, tijdens
de totale duur van het contract,
correct betaald worden zonder enige
uitzondering. (*)

Particuliere klant - Vlaanderen
De prijzen die gefactureerd worden in uw contract bestaan uit drie delen :

1. Energieprijs (MEGA)
2. Netwerkkosten (opgelegd door de DNB)
3. Taksen, heffingen en bijdragen (vastgelegd door de overheden)

Kostenverdeling *

Energie MEGA

Distributie en Transport

Taksen en heffingen

BTW

Energieprijs en vaste vergoeding (1)

- De vaste vergoeding wordt per begonnen contractjaar betaald behalve met een tijdelijk contract (facturering naar rata van het aantal dagen).
- De tariefformule voor de aardgas "Tribe" is de volgende (exclusief BTW): TTF103 (Endex) + 0,353 c€/kWh.
(*) Unieke korting, niet cumuleerbaar met andere kortingen en promoties, toegepast op het product Tribe en enkel bestemd voor nieuwe klanten.
- De variabele prijs van aardgas « Tribe » wordt trimestrieel geïndexeerd. Deze prijs is gebaseerd op een rekenkundige gemiddelde in c€/kWh van de
referentieprijzen zoals die aan het einde van de dag zijn vastgesteld (“end of day”) van “quarter” contracten (contracten voor levering van aardgas op de
Nederlandse handelsplaats TTF in de daaropvolgende kalendermaanden), zoals gepubliceerd op de website ICEENDEX.

Transportkosten (1)

(c€/kWh)

Transportkosten 0.183

(1) Deze prijzen zijn van toepassing voor alle contracten voor de levering van aardgas met een jaarlijks verbruik lager dan < 150
MWh. Deze prijzen zijn geldig voor elk getekend contract in 11/2018.
- De transportkosten werden aan uw transportbeheerder (Fluxys) overgeschreven, op basis van de tarieven die van de CREG
goedgekeurd en door Fluxys gepubliceerd werden. Deze tarieven kunnen door bevoegde autoriteiten gewijzigd worden.
* De grafiek is gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 17.500 kWh/jaar van een gezin met een jaarlijks opgenomen punt in
Hasselt (netbeheerder Infrax).
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 Aardgas

Prijs voor distributie en huur meter  (2)

Uw intercommunale

(c€/kWh) Bijdrage prijs (€/jaar) Huur meter

0-5000 kWh
5001-150 000

kWh
150 001-400

000 kWh
0-5000 kWh

5001-150 000
kWh

150 001-400
000 kWh

(€/jaar)

Gaselwest 2.63 1.41 0.95 17.87 78.73 768.59 5.46

Imea 2.12 0.62 0.45 14.23 88.96 355.82 5.46

Imewo 2.79 1.02 0.74 19.19 107.68 531.75 5.46

Infrax Limburg 2.31 1.2 0.73 12.87 68.82 769.62 5.24

Infrax West 3.1 1.38 0.8 9.68 95.59 969.4 5.24

Intergem 2.23 1.08 0.73 15.05 72.7 585 5.46

Iveg 2.18 0.88 0.82 18.2 82.89 180.07 5.24

Iveka 2.17 0.87 0.59 14.91 80.08 500.52 5.46

Iverlek 2.58 1.17 0.79 17.68 88.11 660.45 5.46

Sibelgas Noord 2.99 1.17 1.08 19.99 110.87 245.23 5.46

Taksen, heffingen en bijdragen (3)

 (c€/kWh)

Federale bijdrage 0.05758

Energiebijdrage 0.12073

(2) Alle kosten verbonden aan het gebruik van de netten, net zoals de taksen, vergoedingen, bijdragen en toeslagen, blijven
variabel, aanpasbaar en volledig doorrekenbaar aan de klant, zelfs retro-actief. Deze prijsonderdelen zijn degene die de
Regulatoren hebben goedgekeurd op het moment van opmaak van deze tariefkaart voor een jaarlijks gelezen meter. In het
geval dat er een verschil zou zijn tussen de tarieven van Mega enerzijds en de wettelijke bijdragen en nettarieven anderzijds, zijn
het deze laatste die gelden.
(3) Taksen, heffingen en bijdragen van toepassing bij het opmaken van deze prijslijst (gepubliceerd op de website
www.creg.be). Iedere wijziging van taksen, heffingen of bijdragen wordt doorgerekend zonder meerkosten. NB: - De opbrengst
van deze federale bijdrage is bestemd voor de financiering van drie fondsen, die worden beheerd door de CREG: het CREG-
fonds, het Sociaal Energiefonds en het fonds Beschermde Klanten. Het bedrag van deze bijdrage werd vastgelegd in een
Koninklijk Besluit voor de toepassing van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere
door middel van leidingen. De correcte doorrekening van de federale bijdrage ligt onder de controle van de CREG. De federale
bijdrage is niet aan btw onderworpen. - De bijdrage van energie wordt toegewezen aan het fonds voor het financiële evenwicht
van de sociale zekerheid.
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