Aardgasprijzen - Beschermde klanten

Sociaal tarief
Van toepassing van juli 2021 tot en met september 2021 - Inclusief BTW
Deze prijsfiche maakt integraal deel uit van de Bijzondere Voorwaarden van uw Contract
met Electrabel nv (hierna "ENGIE")
1.

AARDGAS - BESCHERMDE KLANTEN - SOCIAAL TARIEF (1) (2)

Het sociaal tarief wordt berekend door de CREG voor een periode van telkens 3 maand conform het
Ministerieel Besluit van 30 maart 2007.
De Nettarieven en de tarieven voor het gebruik van het transportnet zijn inbegrepen in het sociaal tarief.

Vaste vergoeding (€/jaar)
Prijs per kWh (c€/kWh)

0,00
2,409

2. TOESLAGEN
(c€/kWh)
Federale bijdrage (4)

0,06566

TOTAAL

0,06566

Vergoeding aansluiting (Waals Gewest, BTW niet van toepassing)
0,0075 €
0,0075 c€/kWh

0 - 100 kWh/jaar
< 1 GWh/jaar
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Kosten voor herinneringen en ingebrekestellingen
(3)(4)

Kosten voor herinneringen
Ingebrekestellingen

Bedragen die van toepassing zijn in
2021
€
Vlaams
Gewest

Waals Gewest

0,00
0,00

7,50 max (1ste gratis)
15,00 max

(1) Conform het Ministerieel Besluit van 30/03/2007 en artikel 4 van de Programmawet van 27 april 2007 (met ingang van 1 juli 2009) hebben de volgende personen recht op het sociaal
tarief: de eindafnemers of iedere persoon die onder hetzelfde dak leeft of een lid van hun gezin die genieten van (i) een leefloon van het OCMW, (ii) een gewaarborgd inkomen voor
bejaarden of de rechthebbende die met toepassing van artikel 21, §2 van de wet van 1 april 1969 het recht op de rentebijslag behouden of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO), (iii)
een tegemoetkoming aan gehandicapten (blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van minstens 65%), (iv) een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten, (v) een
integratietegemoetkoming aan gehandicapten, (vi) een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, (vii) een tegemoetkoming voor hulp van derden, (viii) een tegemoetkoming van het
OCMW in afwachting van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een inkomensgarantie voor ouderen, een tegemoetkoming voor gehandicapten of een tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden, (ix) een financiële sociale steun verstrekt door het OCMW aan bepaalde geregulariseerde vreemdelingen, (x) personen die een steun verkrijgen die gedeeltelijk of volledig ten
laste wordt genomen door de federale staat of (xi) kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 pct.

Met ingang van 1 juli 2009 regelt het KB van 28 juni 2009 de automatische toepassing van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Dit houdt in dat ENGIE de gegevens van haar
residentiële klanten aan de FOD Economie dient te bezorgen, die deze vergelijkt met de gegevens vervat in het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Op basis van
deze vergelijking laat de FOD Economie ons weten welke klanten recht hebben op toepassing van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas, en voor welke periode. Deze regeling
werd ingevoerd opdat de klanten hun attest niet langer aan hun energieleverancier moeten bezorgen.
Het kan echter zijn dat uw gegevens niet kunnen vergeleken worden of dat deze (nog) niet beschikbaar zijn. Indien u dus merkt dat uw energie niet wordt gefactureerd aan het sociaal
tarief, terwijl u wel recht hebt op de toepassing van het sociaal tarief, dan dient u ons alsnog uw attest te bezorgen. Wij passen uw facturen dan aan.
Indien u niet wil dat ENGIE uw gegevens aan de FOD Economie overmaakt, dan dient u ons daarvan te verwittigen via een gedateerde en ondertekende kennisgeving. In dat geval dient
u ons ook uw attest dat u recht geeft op het sociaal tarief te bezorgen.
(2) Conform artikel 2 van de ministeriële besluiten van 30 maart 2007, of conform de wetgeving die deze besluiten zou vervangen, hebben de “huurders die een woongelegenheid
betrekken in appartementsgebouwen waarvan de verwarming met aardgas plaatsvindt door middel van een collectieve installatie, wanneer de woningen in huur zijn gegeven voor sociale
doeleinden door een sociale huisvestingsmaatschappij” recht op het wettelijk bepaalde sociaal tarief. Dit wordt verrekend via de sociale huisvestingsmaatschappij.
(3)

U dient onze facturen ten laatste 15 kalenderdagen vanaf de ontvangst te betalen. Indien U uw factuur niet tijdig betaalt, sturen wij U een herinnering. Indien U niet tijdig betaalt na
deze herinnering, sturen wij U een ingebrekestelling. De eerste ingebrekestelling gebeurt via gewone zending. De volgende ingebrekestellingen worden aangetekend verstuurd.
Bovenop deze kosten hebben wij het recht U verwijlinteresten aan te rekenen (op het totaalbedrag van de onbetaalde factuur) aan het wettelijk tarief voor niet-betaling vanaf de
vervaldag van de factuur.

(4)

Niet aan BTW onderworpen.

Vous pouvez consulter les Conditions Spécifiques en cliquant
sur le lien correspondant à la page précédente.

