Collective Heating Management

Warmte (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Prijsformules - Augustus 2022 - Prijzen inclusief BTW
Deze prijsfiche maakt integraal deel uit van de Bijzondere Voorwaarden van uw Contract met Electrabel nv (Hierna "ENGIE")

1. GEÏNDEXEERDE PRIJS VOOR WARMTE (1)

Servicekosten CHM (€/jaar)

141,57

Prijs

Prijs per kWh (c€/kWh)

15,812
1,9300 + 0,1000 x TTF103 (Heren)

Prijsformule exclusief BTW

2. TOESLAGEN
Deze toeslagen zijn niet inbegrepen in de energieprijzen (punt 1).

FEDERAAL

(c€/kWh)

Energiebijdrage
Federale Accijns (3)

0,10577
0,05724

Kosten voor herinneringen en ingebrekestellingen
(2) (4)

Bedragen die van toepassing zijn in
2022
€
7,50 max (1ste gratis)
15,00 max

Kosten voor herinneringen
Ingebrekestellingen

(1) Bovenstaande prijs werd berekend op basis van de driemaandelijkse parameter TTF103 (Heren) = 111,3806 €/MWh, van toepassing tijdens het 3de trimester 2022.
De multiplicator van TTF103 (Heren) is zo opgesteld dat de prijs van TTF103 (Heren) wordt omgezet in c€/kWh.
De parameter TTF103 (Heren) wordt berekend en gepubliceerd door ENGIE (zie www.engie.be).
De parameter TTF103 (Heren) evolueert in functie van de gasprijs op de groothandelsmarkt van Nederland “ESGM” (TTF).
De definitie van TTF103 (Heren) is de volgende:

*

TTF103 (Heren) is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse forward prijzen van aardgas voor het betrokken leveringskwartaal op de "European Spot Gas Markets" ("ESGM") (zoals gepubliceerd door ICIS-Heren Energy Ltd., onder de
titel "TTF Price Assessment") gepubliceerd gedurende de maand voorafgaand aan het trimester van levering.

De verbruiksfacturen worden opgemaakt op basis van het gewogen gemiddelde van de prijzen van de betreffende verbruiksperiode.
(2) Niet aan BTW onderworpen.
(3) Bijzondere accijns van toepassing vanaf 01/01/2022 ter vervanging van de federale bijdrage. Deze bijzondere accijns wordt berekend volgens een degressief tarief per verbruiksschijf, berekend op jaarbasis.
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(4) 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.

Wenst u de prijzen op
maandbasis te consulteren
Klik hier

De Bijzondere Voorwaarden kunt u terugvinden door te klikken
op de overeenstemmende link op vorige webpagina.

