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Leveringskosten Gazprom Energy 

De leveringskosten zijn opgebouwd uit een leveringsprijs en vaste 
leveringskosten: 

• Variabele leveringskosten: Het leveringstarief is afhankelijk van uw 
contract type (zoals variabel voor onbepaalde duur, vaste prijs voor 
bepaalde duur, of leveringsprijs met koppeling aan de 
groothandelsmarkt) en wordt uitgedrukt in een prijs per kWh voor 
elektriciteit en in een prijs per m3 voor gas. 

• Vaste leveringskosten: Een maandelijks vast bedrag dat u betaalt per 
aansluiting voor de administratie van levering en transport, 
onafhankelijk van het verbruik.  

Kosten landelijk netbeheer 
U betaalt voor het transport van elektriciteit en/of gas van de locatie waar 
elektriciteit en/of gas verhandeld wordt door de marktpartijen naar uw aansluiting, 
zodat in alle weersomstandigheden er voldoende capaciteit op het landelijk net 
aanwezig is om de levering te borgen. De landelijke transportkosten worden door 
de overheid gereguleerd. Voor elektriciteit en gas brengt Gazprom Energy u deze 
kosten niet apart in rekening; u betaalt voor deze kosten via de variabele 
leveringskosten of de kosten voor regionaal netbeheer.   
 
Kosten regionaal netbeheer  
U betaalt voor de kosten van regionaal netbeheer. Deze kosten hebben betrekking 
op het beheer en de instandhouding van uw aansluiting, voor het transport van 
elektriciteit en/of gas naar uw aansluiting, en voor de meetdienst zoals die door de 
op u van toepassing zijnde netbeheerder gehanteerd worden. De netwerkkosten 
worden door de overheid gereguleerd. De tarieven van de betreffende regionale 
netbeheerder worden één op één door Gazprom Energy aan u doorberekend 
indien u een kleinverbruik aansluiting heeft. 
 

Energiebelasting en opslag duurzame energie  
De overheid heft per kWh en m3: 

• Energiebelasting, een heffing op elektriciteit en aardgas ingevoerd om 
verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan, 
en 

• Opslag Duurzame Energie, een opslag op elektriciteit en gas ingevoerd 
om de uitgaven ter stimulering van duurzame energie te dekken. 

Voor elektriciteit is daarnaast bij een aansluiting met verblijfsfunctie een 
vermindering energiebelasting (2018) van € 308.54 excl. btw per jaar van 
toepassing. Wij dragen deze bedragen af aan de Belastingdienst. 

 

Verbruik Gas 

Energie-
belasting 

per m3 

Opslag 

duurzame 
energie 

per m3 

0 – 5,000 m3     € 0.26001  € 0.02850 

5,000 – 170,000 m3  € 0.26001  € 0.02850 

170,000 – 1,000,000 m3  € 0.06464 € 0.01060 

 

Verbruik Elektriciteit 

Energie-

belasting 

per kWh 

Opslag 

duurzame 

energie 

per kWh 

0 – 10,000 kWh € 0.10458 € 0.01320 

10,000-50,000 kWh € 0.05274 € 0.01800 

50,000-10,000,000 kWh € 0.01404 € 0.00480 

 

Korting automatische betaling 

Indien u door middel van automatische incasso betaalt ontvangt u een korting van 
€ 15 inclusief btw per jaar op factuurniveau. Deze korting wordt apart vermeld op 
uw nota. 
 
Btw  
Over alle componenten wordt btw geheven. Het momenteel geldende tarief 
bedraagt 21%. Voor specifieke sectoren zoals de tuinbouw kan een verlaagd btw 
tarief van toepassing zijn; U dient Gazprom Energy dan te voorzien van een zgn. 
tuindersverklaring voordat wij dit kunnen effectueren. 
 
Calorische waarde gas 

De gastarieven zijn gebaseerd op de levering van gas met een standaard 
verbrandingswaarde van 35.17 megajoule per m3. De meterstand op uw gasmeter 
wordt achteraf gecorrigeerd voor calorische waarde en (eventueel) voor 
temperatuur en hoogteligging. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet 
stelt maandelijks de calorische waarde van het geleverde gas vast. Wanneer er 
sprake is van een van bovenstaande correcties wordt deze verrekend via 
aanpassing van de gemeten hoeveelheid. 
 
Informatie over kostenopbouw  
U vindt verdere informatie met betrekking tot de kostenopbouw op onze website: 
www.gazprom-energy.nl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Illustratie kostenverdeling  

Het bedrag dat u jaarlijks betaalt aan energiekosten is, naast de energieprijs, 
afhankelijk van uw energieverbruik. Dat is weer afhankelijk van bijvoorbeeld het 
type pand, de mate van isolatie, weer- en seizoensinvloeden en de leeftijd van de 
ketel. Daarnaast zijn uw energie kosten ook afhankelijk van uw vestigingsplaats 
en van veranderingen in regelgeving/tarifering door de overheid en de landelijke 
en regionale netbeheerders. Bekijk hier de energiekostenverdeling bij een 
gemiddelde verbruikssituatie van 1800 m3 gas en 3500 kWh elektriciteit per jaar 
indien u in Groningen zou wonen of werken en waarbij ter illustratie is uitgegaan 
van een leveringstarief van 0.2500 EUR/m3 gas op een G1A aansluiting en 0.0500 
EUR/kWh elektriciteit op een E1A aansluiting met verblijfsfunctie. 
 

Categorie Gas per m3 Elektriciteit 

per kWh 

Leveringskosten incl vastrecht (4 
EUR/maand) 

 €  0.27667   €     0.06371  

Kosten landelijk netbeheer  €  0.00000   €     0.00000  

Kosten regionaal netbeheer  €  0.07738   €     0.05296  

Energiebelasting incl vermindering  €  0.26001   €     0.01643 

Opslag duurzame energie  €  0.02850  €     0.01320  

Btw  €  0.13494   €     0.03072  

Totaal  €  0.77749   €     0.17702  

Merk op dat de bovenstaande leveringstarieven louter voorbeeld tarieven zijn. 

Voor de op u van toepassing zijnde tarieven dient u uw offerte of overeenkomst 

aan te houden. 

 

 


