TARIEFKAART EBEM Groen Variabel - December 2020
Variabel per maand, van onbepaalde duur, voor levering aan particulieren en klein zakelijk verbruik

VERSIE 2020 12E01
enkelvoudige teller
dubbele teller piek
dubbele teller dal
exclusief nacht

EBEM
TARIEFFORMULE
(variabel tarief )
1,03 BelpexS21 + 8,50
1,10 BelpexS21 + 8,50
0,90 BelpexS21 + 8,50
0,85 BelpexS21 + 8,50

Abonnement (jaarlijkse vaste bijdrage)
Abonnement exclusief nacht

DEC 2020
EXCLUSIEF BTW
(c€/kWh)
5,2038
5,4997
4,6543
4,4430

DEC 2020
INCLUSIEF BTW
21%(c€/kWh)
6,2966
6,6546
5,6317
5,3760

54,545 €/jaar
33,06 €/jaar

66 €/jaar
40 €/jaar

Gegarandeerde oorsprong geleverde stroom: 100% hernieuwbare energie. De energieprijzen zijn
variabele tarieven, geïndexeerd volgens indexatieparameter Belpex-S21. Voor december is deze index nog
niet gekend, in november 2020 bedroeg deze index 42,27. Deze prijsindex staat genoteerd in Euro/
Megawattuur, maar wordt herleid naar eurocent/Kilowattuur. Deze index wordt gedefinieerd als de SLP-21
uurgewogen prijs van Belpex (Eex). Weging gebeurt met SLPS21 van Synergrid. Meer uitleg hierover vindt u
op onze website. Ebem Groen Variabel is een tariefformule met een looptijd van onbepaalde duur.
Uiterste startdatum is 6 maand na tekendatum contract.

DIT CONTRACT IS VAN

ONBEPAALDE DUUR

WebonlyWebonlyWebonly
TARIEFKAART EBEM Groen V@st 5.6 - December 2020
Vast internet-tarief*, 100% hernieuwbare energie, met contractduur van 1 jaar, uiterste startdatum is 4 maand na tekendatum

VERSIE 2020 12E01
enkelvoudige teller
dubbele teller piek
dubbele teller dal
exclusief nacht

EBEM
TARIEFFORMULE (vast)
VAST
VAST
VAST
VAST

Abonnement (jaarlijkse vaste bijdrage)
Abonnement exclusief nacht

Bijkomende voorwaarden voor dit product:

EXCLUSIEF BTW
(c€/kWh)
5,6500
6,5140
4,7860
4,5940

INCLUSIEF BTW 21%
(c€/kWh)
6,8365
7,8819
5,7911
5,5587

37,19 €/jaar
33,06 €/jaar

45 €/jaar
40 €/jaar

- Correspondentie en facturatie via elektronische weg worden aanbevolen en automatisch
toegepast.
- Enkel mogelijk via inschrijvingen via de website.
- Geen bijkomende kortingen
- Contractduur van 1 jaar.
- Strikte toepassing van de aanmaningskosten.
- Bij herhaalde wanbetaling of na een drop zal een (bank)waarborg geëist worden.

DIT TARIEF HEEFT
CONTRACTDUUR

VAN 1 JAAR

WebonlyWWebonlyebonlybWebonlyonlynly
TARIEFKAART EBEM Groen B@sic 2020 - December 2020
Variabel internet-tarief* voor levering aan particulieren en kleinzakelijk verbruik met contractduur van 1 jaar.

VERSIE 2020 12E01
alle uren

EBEM
TARIEFFORMULE
1,03 BelpexS21 + 6,375

Abonnement

EXCLUSIEF BTW
(c€/kWh)
4,9913

INCLUSIEF BTW 21%
(c€/kWh)
6,0395

41,32 €/jaar

50 €/jaar

Gegarandeerde oorsprong geleverde stroom: 100% hernieuwbare energie. De energieprijzen zijn variabele
tarieven geïndexeerd volgens indexatieparameter Belpex-S21. Voor december is deze index nog niet gekend, in
november 2020 bedroeg deze index 42,27. Deze prijsindex staat genoteerd in Euro/Megawattuur, maar wordt
herleid naar eurocent/Kilowattuur. Deze index wordt gedefinieerd als de SLP-21 uurgewogen prijs van Belpex
(Eex). Weging gebeurt met SLPS21 van Synergrid. Bij afrekeningen tijdens maand n wordt voor die maand het
voortschrijdend gemiddelde van maand n genomen. Meer uitleg over deze indexen vindt u op onze website en
op www.belpex. be. Exclusief-nacht-abonnement bedraagt 33,06 €/jaar (40 € incl. BTW) extra. Uiterste
startdatum is 4 maand na tekendatum contract.

DIT TARIEF HEEFT
CONTRACTDUUR

VAN 1 JAAR

Bijkomende voorwaarden voor dit product:
-

Correspondentie en facturatie via elektronische weg worden aanbevolen en automatisch toegepast.
Enkel mogelijk via inschrijvingen via de website.
Verplichte domiciliëring voor zakelijke klanten.
Geen bijkomende kortingen
Contractduur van 1 jaar.
Strikte toepassing van de aanmaningskosten.
Bij herhaalde wanbetaling of na een drop zal een (bank)waarborg geëist worden.

Webonly
TARIEFKAART EBEM Groen B@il - December 2020
Variabel internet-tarief* voor levering aan particulieren en kleinzakelijk verbruik met contractduur van 1 jaar.

VERSIE 2020 12E01
1&E01 alle uren

EBEM
TARIEFFORMULE
1,03 BelpexS21 + 4,25

Abonnement

EXCLUSIEF BTW
(c€/kWh)
4,7788 c€/kWh
16,53 €/jaar

Gegarandeerde oorsprong geleverde stroom: 100% hernieuwbare energie. De energieprijzen zijn variabele
tarieven geïndexeerd volgens indexatieparameter Belpex-S21. Voor december is deze index nog niet gekend, in
november 2020 bedroeg deze index 42,27,. Deze prijsindex staat genoteerd in Euro/Megawattuur, maar wordt
herleid naar eurocent/Kilowattuur. Deze index wordt gedefinieerd als de SLP-21 uurgewogen prijs van Belpex
(Eex). Weging gebeurt met SLPS21 van Synergrid. Bij afrekeningen tijdens maand n wordt voor die maand het
voortschrijdend gemiddelde van maand n genomen. Meer uitleg over deze indexen vindt u op onze website en
op www.belpex. be. Exclusief-nacht-abonnement bedraagt 16,53 €/jaar (20 € incl. BTW) extra. Uiterste
startdatum is 4 maand na tekendatum contract.

Bijkomende sluitende voorwaarden voor dit product:
-

Enkel digitaal via de website
Verplichte domiciliering
Verplicht e-facturatie
Particulieren dienen een (bank)waarborg te storten van € 400
Bedrijven dienen een (bank)waarborg te storten van € 1500
Geen bijkomende kortingen
Contractduur van 1 jaar.

INCLUSIEF BTW 21%
(c€/kWh)
5,7823 c€/kWh
20 €/jaar
DIT TARIEF HEEFT
CONTRACTDUUR

VAN 1 JAAR

Bijdrage voor groene stroom en WKK in Vlaanderen in 2020

Deze bijdrage dient ter ondersteuning van de investeringen in groene stroom en warmtekrachtkoppeling (WKK). De quota hiervoor
worden opgelegd door de Vlaamse overheid en gelden voor alle leveranciers. Ebem rekent u, op transparante wijze, louter de werkelijke
verwervingskosten van deze certificaten door via uw afrekenfactuur.:
Bijdrage groene stroom:
Bijdrage WKK:
Totale bijdrage:

2,05325 c€/kWh
0,3136 c€/kWh
2,36685 c€/kWh excl. BTW
2,86389 c€/kWh incl. BTW 21%

Nettarieven elektriciteit (incl. 21% BTW)
Dit is de kost voor het gebruik van de distributie- en transportnetten en wordt integraal doorgestort aan uw netbeheerder.
NETBEHEERDER

DISTRIBUTIE
(c€/kWh)

METERHUUR PROSUMENTEN(€/jaar)
TARIEF
(€/kWe/jaar)

Enkelvoudig Tweevoudige Tweevoudige Uitsluitend
daguren
nachturen
nacht

FEDERALE
BIJDRAGE
*(0% BTW)
(c€/kWh)

TRANSPORT

GASELWEST

16,59

16,59

11,05

3,75

4,62

105,94

0,31805

2,46

IMEA

12,02

12,02

8,97

3,04

4,62

84,62

0,31805

2,29

IMEWO

12,98

12,98

8,53

2,99

4,62

86,55

0,31805

2,37

INFRAX WEST

10,54

10,54

8,37

3,70

5,17

76,51

0,31805

2,17

FLUVIUS LIMBURG

10,85

10,85

8,91

3,89

5,17

79,64

0,31805

2,10

INTERGEM

10,76

10,76

6,90

2,51

4,62

72,29

0,31805

2,33

IVEG

11,82

11,82

9,01

4,34

5,17

86,31

0,31805

2,31

IVEKA

12,91

12,91

9,08

3,16

4,62

85,22

0,31805

2,10

IVERLEK

13,41

13,41

9,09

3,13

4,62

87,42

0,31805

2,29

PBE

13,44

13,44

10,14

5,47

5,17

91,52

0,31805

2,42

SIBELGAS NOORD

15,02

15,02

10,79

3,92

4,62

100,77

0,31805

2,48

Belastingen, heffingen en toeslagen
Deze kost wordt integraal doorgestort aan de bevoegde overheden.

BIJDRAGE ENERGIEFONDS
vanaf 1 januari 2018 (0% BTW)
Beschermende klanten, klanten met actieve
budgetmeter of stroombegrenzer
Residentiële klanten laagspanning
Niet-residentiële klanten laagspanning
Klanten middenspanning

TARIEF PER
afnamepunt/jaar
€0
€0,43
€8,09
€154,36

ENERGIEBIJDRAGE
(INCL. BTW) (c€/kWh)
0,23306

• Vanaf 01/01/20 werden de federale bijdragen aangepast. De overige bedragen zijn, met uitzondering van de bijdrage energiefonds,
inclusief BTW en toepasbaar vanaf 01/01/2020. Ebem rekent de nettarieven, belastingen, heffingen en toeslagen door zoals
goedgekeurd door de CREG en de bevoegde overheden, en gepubliceerd door de bevoegde netbeheerders. De toeslagen worden
opgelegd door de bevoegde overheid en via de netbeheerder doorgerekend aan de eindklant. De prijzen op deze tariefkaart zijn enkel
geldig voor aansluitingen met een jaarlijks gelezen meter met huishoudelijk of klein zakelijk verbruik. De opgegeven prijzen voor
elektriciteit zijn van toepassing op jaargemeten laagspanningsaansluitingen met een aansluitingsvermogen van maximaal 56 kVA en
een maximum verbruik van 50.000 KWh/jaar.

