De Warmteprijzen voor

Easime (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)*
Prijsformules - Augustus 2022 - Prijzen inclusief BTW
Deze prijsfiche maakt integraal deel uit van uw Contract Easime met Electrabel nv (Hierna "ENGIE")
De prijzen die u worden gefactureerd bestaan uit volgende 3 onderdelen: de prijs voor het gas weergegeven onder punt 1, de Netwerkkosten
(goedgekeurd door de CREG en de regionale regulatoren) weergegeven onder punt 2 en tenslotte de Toeslagen (taksen en heffingen) vastgelegd
door de overheden en weergegeven onder punt 3.

1. GEÏNDEXEERDE ENERGIEPRIJS VOOR WARMTE (1)

Augustus 2022

Servicekosten Easime (€/jaar) (2)

108,90

Prijs

Prijs per kWh (c€/kWh)

21,242
0,4000 + 0,1000 x TTF101 (Heren)

Prijsformule exclusief BTW

2. NETWERKKOSTEN: GEBRUIK VAN DE DISTRIBUTIE- EN TRANSPORTNETTEN GAS (3)
DISTRIBUTIE
Distributienetbeheerder

Brussels Hoofdst.
Gewest
SIBELGA

T1
0 - 5 000 kWh/jaar

T2
5 001 - 150 000 kWh/jaar
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Tarief voor de
metingactiviteit

Fluxys
kosten

Vaste
term

Proportionele
term

Vaste
term

Proportionele
term

Vaste
term

Proportionele
term

Jaarlijkse
meteropname

Maandelijkse
meteropname

(€/jaar)

(c€/kWh)

(€/jaar)

(c€/kWh)

(€/jaar)

(c€/kWh)

(€/jaar)

(€/jaar)

(c€/kWh)

5,28

1,878

40,77

1,169

861,72

0,623

16,76

309,71

0,141

3. TOESLAGEN
FEDERAAL

(c€/kWh)

Energiebijdrage
Federale Accijns (5)

0,10577
0,05724

OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Kaliber van de meter
6 of 10 m³/uur (6)
6 of 10 m³/uur (7)
16 m³/uur
25 m³/uur
40 m³/uur
65 m³/uur
100 m³/uur
160 m³/uur
> 160 m³/uur

(€/jaar)

Pour consulter les prix
sur base mensuelle
Cliquez ici

TRANSPORT

T3
150 001 - 1 000 000 kWh/jaar

2,93
10,43
25,19
62,33
124,66
311,77
433,50
556,75
804,67

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

Kosten voor herinneringen en
ingebrekestellingen
(4)(8)
Kosten voor herinneringen
Ingebrekestellingen

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

(1) Bovenstaande prijs werd berekend op basis van de maand parameter TTF101 (Heren) = 171,5500 €/MWh, van toepassing voor augustus 2022.
De multiplicator van TTF101 (Heren) is zo opgesteld dat de prijs van TTF101 (Heren) wordt omgezet in c€/kWh.
De parameter TTF101 (Heren) wordt berekend en gepubliceerd door ENGIE (zie www.engie.be).
De parameter TTF101 (Heren) evolueert in functie van de gasprijs op de groothandelsmarkt van Nederland “ESGM” (TTF).
De definitie van TTF101 (Heren) is de volgende:

*

TTF101 (Heren) is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse forward prijzen van aardgas voor het betrokken leveringsmaand 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 de maand van levering.

De verbruiksfacturen worden opgemaakt op basis van het gewogen gemiddelde van de prijzen van de betreffende verbruiksperiode.
(2) De dienst Easime kan elke gebruiker zijn warmteverbruik individueel afrekenen in gebouwen met een centrale collectieve verwarmingsinstallatie op aardgas. Prijzen gelden per appartement. Onbepaalde duur contract.
(3) De distributienettarieven worden goedgekeurd door de regionale regulatoren en zijn raadpleegbaar op hun websites (VREG, CWaPE, BRUGEL).
De transportnetkosten voor aardgas (Fluxys kosten) worden geschat op 1,33 EUR/MWh (excl. BTW) voor zoals gepubliceerd door Fluxys.
(4) Niet aan BTW onderworpen.
(5) 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.
(6) Indien het meest recente berekende gestandaardiseerd jaarlijks verbruik lager is dan of gelijk is aan 5 000 kWh.
(7) Indien het meest recente berekende gestandaardiseerd jaarlijks verbruik hoger is dan 5 000 kWh.
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(8) 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.

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.

