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Aardgas Vast 

TARIEFKAART AUGUSTUS 2021 
(GELDIG VAN 1 AUGUSTUS 2021 T.E.M 31 AUGUSTUS 2021) 
voor de levering van aardgas aan gezinnen in Vlaanderen en Wallonië 

 

Samenstelling aardgasprijs 

Je aardgasfactuur bestaat uit 3 delen:  

1. de energieprijs: vaste jaarlijkse vergoeding en energiekost 

2. de nettarieven: transport- en distributiekosten 

3. toeslagen en heffingen  

De energieprijs verschilt per leverancier. De nettarieven, toeslagen en heffingen worden opgelegd door de 

distributienetbeheerder en overheden. Deze kosten zijn dezelfde bij elke leverancier en worden 1-op-1 doorgestort. 

1. ENERGIEPRIJS 

TARIEF BEDRAG 

VASTE VERGOEDING 40 €/jaar 

ENERGIEPRIJS  4,44 c€/kWh 

2. NETTARIEVEN 

De kosten voor het gebruik van het distributienet worden 1-op-1 doorgestort aan je netbeheerder.  

Binnenlandse transportnetkosten worden apart aangerekend. Voor 2021 werden deze kosten door Fluxys geraamd op 

0,177 c€/kWh (incl. btw). Meer info op www.fluxys.com/nl   

NETBEHEERDER DISTRIBUTIEKOSTEN 
(c€/kWh) 

DATABEHEER 
(€/jaar) 

 T1 (0-5000 kWh/j) T2 (5001 - 150.000 kWh/j)  

 
Vaste term 

(€/jaar) 
Proportionele term 

(c€/kWh) 
Vaste term (€/jaar) Proportionele term 

(c€/kWh) 
 

FLUVIUS LIMBURG 16,46 1,90 60,89 1,01 13,64 

FLUVIUS WEST 7,77 2,85 89,02 1,23 13,64 

GASELWEST 14,70 2,14 64,76 1,14 13,64 

FLUVIUS ANTWERPEN 16,21 2,38 101,35 0,68 13,64 

IMEWO 17,25 2,50 96,82 0,91 13,64 

http://www.fluxys.com/nl
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INTERGEM 13,18 1,93 63,60 0,92 13,64 

IVEKA 14,57 2,12 78,27 0,84 13,64 

IVERLEK 14,33 2,08 71,41 0,94 13,64 

SIBELGAS 14,63 2,17 81,13 0,84 13,64 

      

ORES (Brabant wallon) 29,65 3,99 123,99 1,19 - 

ORES (Hainaut Gaz) 28,64 4,50 117,65 1,65 - 

ORES (Luxembourg) 26,07 3,36 101,74 1,05 - 

ORES (Mouscron) 25,89 3,54 100,62 1,32 - 

ORES (Namur) 30,60 4,31 126,48 1,38 - 

RESA 31,82 3,39 112,28 1,48 - 

3. TOESLAGEN & HEFFINGEN  

Deze tarieven worden 1-op-1 doorgestort aan de bevoegde overheden. 

TYPE BIJDRAGE BEDRAG 

Energiebijdrage 0,12073 c€/kWh 

Federale bijdrage1 0,06559 c€/kWh 

Aansluitingsvergoeding Wallonië1 

 0 – 100 kWh/jaar 0,0075 c€/kWh 

1 Niet aan btw onderworpen 

DATS 24 Aardgas Vast is een contract van onbepaalde duur waarbij de energieprijs vast is tijdens het eerste jaar. 

De vermelde bedragen zijn de laatst gekende bedragen. Het verbruik zal altijd aan de op dat ogenblik geldende bedragen worden afgerekend, desnoods met 
terugwerkende kracht. DATS 24 behoudt zich het recht voor deze kosten aan te passen conform de wijzigingen aan het regelgevend kader. De aanpassingen aan 

deze elementen, waarvoor DATS 24 niet verantwoordelijk is, worden volledig op de klant verhaald. Dat kan retroactief gebeuren.  

De prijzen op deze tariefkaart zijn enkel geldig voor klanten met jaarlijks uitgelezen aansluitingen met een huishoudelijk verbruik waarbij het jaarlijks gemeten 

gasverbruik maximaal 100 MWh bedraagt. In alle andere gevallen behoudt DATS 24 zich het recht voor de prijs aan te passen. 

Bij deze tariefkaart gelden de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en elektriciteit aan particulieren. 

Je kan ze raadplegen via deze link: https://mijnxtra.be/algemene-voorwaarden/X_TC_DATSENERGYGAS/V0202103110 

Hieronder vind je een overzicht van de kosten die we je kunnen aanrekenen in geval van niet tijdige betaling: 

• herinneringsbrief: 7,5 € 
• ingebrekestelling: 15 € 

• als je niet binnen de termijn van de ingebrekestelling hebt betaald, kunnen eventuele invorderingskosten worden opgelegd 

• interesten vanaf de vervaldatum van de factuur aan de wettelijke rentevoet 

 

Alle prijzen en tarieven zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. 

 

https://mijnxtra.be/algemene-voorwaarden/X_TC_DATSENERGYGAS/V0202103110

