DIRECT Indexed 1 jaar
Variabele prijzen aardgas voor contracten afgesloten in Augustus 2022
Voor particulieren in het Waalse Gewest
Prijzen inclusief 6% btw

(9)

Samenstelling van je energieprijs

(6)

Gratis diensten

Jouw Voordelen
Je profiteert van een 100%
digitaal aanbod

- Online 5* klantendienst
- Factuur per email
- Kortingen bij onze partners

Geïndexeerde energieprijs - 1 jaar
(1)

Vaste vergoeding (€/jaar)

Prijs per kWh (€cent/kWh)

17,49

13,777

Netwerkkosten (distributie en transport)
Distributie
netbeheerder

(2)

Transport

Distributie
Klein verbruik
<= 5 000 kWh/jaar

Gemiddeld verbruik
5 001 – 150 000 kWh/jaar

Groot verbruik
>= 150 001 kWh/jaar

Vaste vergoeding
(€/jaar)

Afname
(€cent/kWh)

Vaste vergoeding
(€/jaar)

Afname
(€cent/kWh)

Vaste vergoeding
(€/jaar)

Afname
(€cent/kWh)

(€cent/kWh)

ORES (Brabant Wallon)

26,21

3,501

108,46

1,554

673,10

1,100

0,141

ORES (Hainaut Gaz)

25,43

3,994

103,57

2,002

640,13

1,543

0,141

ORES (Luxembourg)

22,65

2,876

86,32

1,306

523,46

0,962

0,141

ORES (Mouscron)

22,82

3,125

87,41

1,590

530,83

1,235

0,141

ORES (Namur)

26,50

3,760

110,20

1,709

684,91

1,231

0,141

TECTEO - RESA

28,76

3,143

101,50

1,689

800,59

1,462

0,141

DIRECT Indexed 1 jaar
Variabele prijzen aardgas voor contracten afgesloten in Augustus 2022
Voor particulieren in het Waalse Gewest
Prijzen inclusief 6% btw

(9)

Supplementen
Toeslagen (€cent/kWh)
Energiebijdrage
Federale Accijns

0,10577
(8)

Aansluitingsvergoeding

0,05724
(3)

0,00750

(1) De aangeboden variabele prijs kan in de loop van de maand wijzigen
(bv. door schommelingen in beschikbaarheid van elektriciteit op de
markt). De prijs die wordt geafficheerd op engie.be op de datum van
intekening op het contract geldt. De prijzen zijn geldig voor alle
contracten die afgesloten worden in Augustus 2022 en die ten laatste
ingaan de laatste dag van de 6de maand na intekening op het
contract.
De prijs voor aardgas wordt maandelijks geïndexeerd. De
indexatieparameter is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse
quoteringen Day Ahead Zeebrugge Heren (hierna ZIG DAM) tijdens de
maand van levering. De dagelijkse quoteringen ZIG DAM (Natural Gas
Price Assessment Mid) worden uitgedrukt in Pence/Therm en omgezet
naar €/MWh op basis van de dagelijkse wisselkoers gepubliceerd door
Thomson Reuters (WM/Reuters 2PM CET FX Benchmark) en de
eenhedenconversie Therm/MWh (1.000 Therms = 29,3071 MWh). De
waarde van ZIG DAM van de lopende maand is pas gekend aan het
einde van de maand. Ter informatie, de weergegeven prijzen worden
berekend op basis van de laatst gekende waarde van ZIG DAM ( Juli
2022: 122,8370€/MWh). De historiek van de ZIG DAM waarden is
raadpleegbaar op engie.be
De formule exclusief btw van toepassing voor Augustus 2022 is:
Afname: 0,7130 + 0,1000 x ZIG DAM
(2) De netwerkkosten worden goedgekeurd door de CREG en door de
CWaPE.
(3) Op deze kost betaal je geen btw.
(6) De berekening is gemaakt in februari 2022 voor een EASY Indexed
contract op basis van een particulier verbruik van 16000 kWh/jaar in
Wallonië. Prijzen inclusief 21% btw.
(7) Meer informatie over je betalingen vind je op
www.engie.be/nl/support/faq/factuur/betalingen.
(8) Bijzondere accijns van toepassing vanaf 01.01.2022 ter vervanging
van de federale bijdrage. Deze wordt berekend op jaarbasis volgens
een degressief tarief per verbruiksschijf.
(9) De btw kan aangepast worden in functie van wettelijke wijzigingen.

Kosten voor herinneringen en ingebrekestellingen (3) (7)
Bedragen die van toepassing zijn in 2022
Kosten voor herinneringen (1ste gratis)
Kosten voor ingebrekestellingen

7,50 € (max)
15,00 € (max)

