De elektriciteitsprijzen voor

Easy pro Indexed
Injectieprijs geldig tot het einde of de verlenging van uw Contract (exclusief BTW)
Deze prijsfiche maakt integraal deel uit van de Contractuele Voowaarden van uw Contract met Electrabel nv (Hierna "ENGIE")

De prijzen voor de injectie van elektriciteit zijn onder punt 1 opgenomen. Deze prijs wordt u gecrediteerd in overeenstemming met de Contractuele
Voorwaarden van uw Contract.
1. GEÏNDEXEERDE ENERGIEPRIJS

INJECTIE
Het injectietarief is enkel van toepassing op
een productie-installatie die aangesloten is
op het laagspanningsnet in België
(1) (2)

NORMAAL
Prijs per kWh (c€/kWh)

19,062
Prijsformule

0,2000 + 0,0833 x Endex303

Prijsformule

0,2000 + 0,0964 x Endex303

Prijsformule

0,2000 + 0,0554 x Endex303

TWEEVOUDIG
Prijs per kWh piekuren (c€/kWh)

22,028

Prijs per kWh daluren (c€/kWh)

12,744

(1) De prijs voor elektriciteit wordt trimestrieel geïndexeerd. De indexatieparameter is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen ICE Endex onder de rubriek «Belgian Power Base Load Futures», tijdens het trimester
voorafgaand aan het trimester van levering (hierna Endex303). De parameter Endex 303, uitgedrukt in €/MWh, wordt berekend en gepubliceerd door ENGIE (zie www.engie.be).
De parameter Endex303 die van toepassing is tijdens het 1ste trimester 2022 bedraagt 226,43 €/MWh.
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(2) Het injectietarief komt overeen met de prijzen waartegen Engie uw geproduceerde en in het net geïnjecteerde elektriciteit aankoopt overeenkomstig de Contractuele Voorwaarden van uw Contract. Dit tarief is enkel van toepassing voor productieinstallaties die gelegen zijn in België, aangesloten zijn op het laagspanningsnet en die beschikken over een digitale of bidirectionele meter. Naast het injectietarief is er een vast bedrag verschuldigd en wordt dit u gefactureerd, tenzij u al klant bent bij
ENGIE voor de levering van elektriciteit in welk geval u één vaste vergoeding van het verbruikstarief betaalt. De injectieprijs is onderworpen aan BTW (21%), tenzij uw bedrijf niet BTW-plichtig is, of vrijgesteld is van BTW.

Pour consulter les prix
sur base mensuelle
Cliquez ici

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

