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Onze energieprijzen
(exclusief btw)

Aardgas en elektriciteit om je bedrijf te laten werken.  Daar zorgen wij graag voor! 

Bij essent.be kun je rekenen op:

 eenvoudige producten    correcte prijzen    de juiste ondersteuning

Zo kan jij je volledig focussen op wat echt belangrijk is: de toekomst van jouw onderneming!

Jouw energiefactuur bestaat uit:

1  De energieprijs, bepaald door je energieleverancier 

2  Nettarieven  (transport- en distributiekosten), bepaald door de netbeheerder 

3  Toeslagen op energie, bepaald door de overheid 

Je energieleverancier heeft alleen een invloed op de energieprijs.  De andere kosten 

(uitgezonderd de transportkosten*) zijn gelijk voor alle leveranciers en terug te vinden 

op de website van je distributienetbeheerder en de regulatoren.

 Energieprijs

 Nettarieven
(Transportkost)

 Nettarieven
(Distributiekost)

 Toeslagen 

53%

6%
2%

39%

ELEKTRICITEIT

25%

3%
3%

69%

AARDGAS

Cijfers aan de hand van de prijzen van januari 2018 voor de producten 
Elektriciteit Vast groen 1 jaar en Aardgas Vast 1 jaar. En dit voor een verbruik 
van35 MWh electriciteit en 70 MWh aardgas voor een bedrijf gelegen te Kontich.

ELEKTRICITEIT VAST GROEN

Enkelvoudige meter 1, 2 of 3 jaar

Vaste vergoeding2 (in euro/gestart leveringsjaar) 49,58

Energieprijs (in eurocent per kWh) 8,334

Tweevoudige meter 1, 2 of 3 jaar

Vaste vergoeding2 (in euro/gestart leveringsjaar) 49,58

Energieprijs dagtarief (in eurocent per kWh) 9,519

Energieprijs nachttarief (in eurocent per kWh) 7,047

Uitsluitend nachtmeter 1, 2 of 3 jaar

Vaste vergoeding2 (in euro/gestart leveringsjaar) 0

Energieprijs (in eurocent per kWh) 7,047

AARDGAS VAST3

1, 2 of 3 jaar

Vaste vergoeding2 (in euro/gestart leveringsjaar) 49,58

Energieprijs (in eurocent per kWh) 3,217

ELEKTRICITEIT VARIABEL GROEN

Enkelvoudige meter 1 jaar Formule1

Vaste vergoeding2 (in euro/gestart leveringsjaar) 49,58

Energieprijs (in eurocent per kWh) 9,047 0,1xEndex(20d1,0,3)+1,5

Tweevoudige meter 1 jaar Formule1

Vaste vergoeding2 (in euro/gestart leveringsjaar) 49,58

Energieprijs dagtarief (in eurocent per kWh) 9,847 0,1xEndex(20d1,0,3)+2,3

Energieprijs nachttarief (in eurocent per kWh) 8,217 0,1xEndex(20d1,0,3)+0,67

Uitsluitend nachtmeter 1 jaar Formule1

Vaste vergoeding2 (in euro/gestart leveringsjaar) 0

Energieprijs (in eurocent per kWh) 8,217 0,1xEndex(20d1,0,3)+0,67

AARDGAS VARIABEL

1 of 3 jaar Formule1

Vaste vergoeding2 (in euro/gestart leveringsjaar) 49,58

Energieprijs (in eurocent per kWh) 3,028
0,1 x (45% x TTF(1.0.3) + 55%

x HUB(1.0.3)) + 0,632

BIJKOMENDE KOSTEN

Vlaanderen Wallonië Brussel

Kosten groene stroom (eurocent per kWh) 2,07432 2,68118 0,92690

Kosten warmte-krachtkoppeling (eurocent per kWh) 0,32950 / /

Transport (eurocent per kWh)* 0,15300 0,15300 0,15300

Nettarieven en heffi  ngen** www.vreg.be www.cwape.be www.brugel.be

*De transportkosten voor aardgas zijn van toepassing voor 2019. Deze transportkosten zijn indicatief en geschat door Fluxys.

**Essent.be gebruikt de van toepassing zijnde distributie- en transporttarieven en de taksen, bijdragen en heffi ngen zoals gekend op 1 februari 2019 op www.vreg.be, www.brugel.be, www.cwape.be.

1. Volledige verklaring van de formule en de actuele waarden van de parameter vind je op https://www.essent.be/nl/zakelijk/indexatieparameters.

2. De vaste vergoeding is een vaste, jaarlijkse abonnementskost die, per gestart leveringsjaar en onafhankelijk van je verbruik, eenmalig en volledig wordt verrekend op je afrekeningsfactuur.

3.  Om uw gas klimatisch neutraal te maken, verleent Essent een fi nanciële steun aan projecten die zich voor de vermindering van CO2 inzetten en Verifi ed Carbon Standard (VCS) gecertifi ceerd zijn. Deze projecten en de 
bijbehorende CO2-reducties worden gecontroleerd door een onafhankelijke verifi catie-instelling tegen de VSC-eisen. Op basis van deze controle geeft VCS CO2 –certifi caten uit, afhankelijk van de verminderde hoeveelheden 
CO2 . Op basis van de jaarlijkse meterstanden van uw gasmeter, kennen wij de exacte hoeveelheid van CO2 die moet worden gecompenseerd. Essent koopt vervolgens het noodzakelijke aantal certifi caten om uw invloed op het 
klimaat geheel te neutraliseren. Voor elke MWh aardgas die u verbruikt, wordt zo 200 kg uitgestoten CO2 gecompenseerd.
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BIJDRAGE ENERGIEFONDS VLAANDEREN (IN EURO/MAAND)****

Totale heffing (euro/maand)

Beschermde klanten 0,00

Residentiële afnemers aangesloten op laagspanningsniveau   0,43

Niet-residentiële afnemer aangesloten op laagspanningsniveau 8,06

Afnemers aangesloten op middenspanningsniveau 153,63

Afnemers aangesloten op hoogspanningsniveau   896,18

Globale Fuel Mix 
Oorsprong van de in 2017 geleverde elektriciteit - Vlaanderen: 

70,22% hernieuwbare energiebronnen, 11,69% fossiele brandstoffen, 18,09% nucleaire 

installaties.

Oorsprong van de in 2017 geleverde elektriciteit - Wallonië: 

82,94% hernieuwbare energiebronnen, 6,68% aardgas, 0,02% overige fossiele 

brandstoffen, 10,36% nucleaire installaties.

Oorsprong van de in 2017 geleverde elektriciteit - Brussel: 

33,31% hernieuwbare energiebronnen, 66,69% oorsprong onbekend. 

Voor alle informatie over de gevolgen voor het milieu voor wat betreft CO2-emissies 

en radioactief afval van elektriciteitsproductie met verschillende energiebronnen 

verwijzen wij door naar de websites www.niras.be en www.klimaat.be (Nederlandstalig) 

en www.ondraf.be en www.climat.be (Franstalig).

Fuel Mix per product: 
Groene producten:

Het aan u aangeboden product kende de volgende Fuel Mix: 

Vlaanderen 2017: 100% hernieuwbare energiebronnen 

Wallonië 2017: 100% hernieuwbare energiebronnen 

Brussel 2017: 100% hernieuwbare energiebronnen 

Grijze producten:

Het aan u aangeboden product kende de volgende Fuel Mix: 

Vlaanderen 2017: 39,25% fossiele brandstoffen, 60,75% nucleaire installaties. 

Wallonië 2017: 39,14% aardgas, 0,11% overige fossiele brandstoffen, 60,75% 

nucleaire installaties. 

Brussel 2017: 100% oorsprong onbekend.

Algemene voorwaarden

Bij deze tariefkaart gelden de algemene voorwaarden voor de levering van 

elektriciteit en aardgas aan Consumenten, Zelfstandigen en KMO's. 

Te raadplegen op www.essent.be/algemene-voorwaarden.

Onze gegevens

Essent Belgium nv - Veldkant 7 - 2550 Kontich - F 03 400 10 25

www.essent.be - btw BE 0476 243 769 - RPR Antwerpen

BE07 7330 4188 8266

Voorwaarden tado° promo
Wanneer u met ons een energieovereenkomst afsluit en u kiest 
voor de ‘Gratis Tado’ promo (“Tado Promo”) zullen volgende bij-
zondere voorwaarden van toepassing zijn:

1. Algemeen

De Tado Promo geldt uitsluitend voor nieuwe klanten die in de 
periode van 01/02/2019 tot en met 28/02/2019 een contract 
afsluiten voor elektriciteit en/of aardgas (met uitzondering van de 
producten ‘essent.online’ en ‘Vooraf’) en die gekozen hebben voor 
de Tado Promo. De Tado Promo is niet cumuleerbaar met ande-
re kortingen en/of promoties. U hebt per leveringsadres recht op 
maximaal 1 Tado Kit, ook al sluit u tijdens de periode dat de Tado 
Promo wordt aangeboden meerdere contracten af voor hetzelfde 
leveringsadres. De Tado promo is geldig zolang de voorraad strekt.

De Tado Promo houdt in dat u een gratis Slimme Thermostaat 
- Starterskit V3 (“Tado Kit”) ontvangt met als inhoud: 3 AAA bat-
terijen, 1 tado bridge voor de internetverbinding, 1 voeding voor 
bridge, 1 netwerkkabel voor DSL-router, 1 USB-component, mon-
tagekit voor wandmontage (schroeven en tweezijdige plakstrip), 1 
stroomzoeker, gegevens voor online-installatie.

De fabrikant van de Tado Kit is tado° GmbH (“tado”), met maat-
schappelijke zetel gevestigd te Lindwurmstraße 76, 80337 
Munchen, Duitsland en met als handelsregisternummer HRB 
194769.

2. Levering en installatie van de Tado Kit

We zullen alle nodige inspanningen doen om uw Tado Kit op uw 
energieleveringsadres (tenzij uitdrukkelijk anders overeengeko-
men) te leveren binnen 30 dagen na het afsluiten van de ener-
gieovereenkomst. 

Als u tijdens de eerste bezorgpoging afwezig bent, zal Bpost een 
bericht achterlaten en zal een tweede bezorgpoging worden onder-
nomen door Bpost. Lukt deze tweede poging ook niet, dan wordt 
uw pakket afgeleverd op een afhaalpunt in uw buurt. U ontvangt 
hiervan een bericht waarna u de Tado Kit tot 14 dagen na dit be-
richt kan afhalen. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor een laattijdige levering indien u 
uw Tado Kit niet bent gaan afhalen bij het afhaalpunt dat u werd 
meegedeeld. 

De installatie van de Tado Kit is niet inbegrepen.  U dient voor inte-
kening op deze promo (i) zelf na te gaan of de Tado Kit compatibel 
is met uw verwarmingssysteem en (ii) er voor de installatie van de 
Tado Kit bijkomende apparatuur vereist is (bvb. extensiekit slimme 
thermostaat en/of extra stopcontacten). U dient zelf in te staan 
voor de bijkomende apparatuur die vereist is voor de installatie van 
de Tado Kit. Meer informatie over de compatibiliteit en de even-
tueel vereiste bijkomende apparatuur vindt u op https://my.tado.
com/webapp/#/compatibility-check/overview. 

De Tado Kit kan vanop afstand worden bediend en beheerd via een 
applicatie eigen aan het merk tado. Indien u ervoor kiest om de 
Tado Kit via de tado applicatie te bedienen en te beheren, moet u 
de tado applicatie downloaden en moet u de gebruiksvoorwaarden 
van de tado app aanvaarden. Wij kunnen op geen enkele wijze aan-
sprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de tado app.

Indien u verhuist, bent u zelf verantwoordelijk voor een eventuele 
de-installatie en herinstallatie van uw Tado Kit. 

3. Eigendom, Risico & Garantie 

U draagt vanaf het ogenblik van levering van de Tado Kit het risico 
van diefstal, beschadiging of verlies, en kan in dit verband geen 
enkel recht doen gelden ten opzichte van ons. 

Er geldt een wettelijke garantie van 2 jaar vanaf het ogenblik van 
levering van de Tado Kit. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan 
overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de Tado Kit. 
Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

•  alle schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, na de levering ver-
oorzaakt aan de Tado Kit (bijv. door schokken, val, brand, wa-
ter, blikseminslag, storingen op het elektriciteitsnet, verkeerde 
installatie,…;

•  de vervanging van batterijen;

•  defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoor-
deelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal ge-
bruik of het gebruik van de Tado Kit strijdig met de voorschriften 
van tado;

•  schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of col-
lectief gebruik van het apparaat.

Om te kunnen genieten van deze garantie, moet u elk gebrek aan 
overeenstemming aan Essent melden binnen een periode van 2 
maanden na vaststelling van het defect. Dit kunt u door een brief 
te sturen naar essent.be, Veldkant 7, 2550 Kontich of door telefo-
nisch contact op te nemen via het volgende nummer: 03 270 68 
63 (zonaal tarief, van maandag tot en met vrijdag, 9u-17, uitge-
zonderd feestdagen).

SPECIALE DEALS

Kies voor elektriciteit en/of aardgas van essent.be en geniet van de kwaliteit én de vele 
voordelen van de tado° slimme thermostaat.

Je krijgt hem helemaal gratis als je nu klant wordt. 

Wanneer u met ons een energieovereenkomst afsluit en u kiest voor de ‘Gratis Tado’ promo (“Tado Promo”) zullen de Bijzondere voorwaarden 
op pagina 4 van toepassing zijn.

**** Geen btw van toepassing.


