Tarieven Elektriciteit Pure Energie
Stroom en gas worden in één pakket (dual fuel) en apart aangeboden. Eenvoudig en snel je termijnbedrag berekenen? Ga dan naar de rekentool
van Pure Energie, deze vind je op onze website www.pure-energie.nl.

Elektriciteit variabel flex
Deze tarieven zijn geldig vanaf 6 oktober 2021 en kunnen ieder moment wijzigen - Alle prijzen zijn incl. BTW
Teller

Leveringstarief

Opslag Duurzame Energieen Klimaattransitie*

Energiebelasting*

Totaalprijs per kWh

Enkel

0,34170

0,03630

0,11408

0,49208

Normaal

0,37821

0,03630

0,11408

0,52859

Dal

0,28085

0,03630

0,11408

0,43123

*Bij een stroomverbruik boven de 10.000 kWh is een ander tarief op het meerverbruik van toepassing.

Vaste leveringskosten
De vaste leveringskosten bedragen € 5,45 incl. BTW per maand, oftewel € 65,34 per jaar voor de elektriciteitaansluiting.
Heffingskorting
Ieder huishouden en klein zakelijke verbruiker heeft recht op een heffingskorting van € 558,56 incl. BTW per jaar.
Dit wordt automatisch verrekend met je stroomrekening.
Kosten netbeheerder
Uw netbeheerder zorgt voor het leidingennetwerk en de verdeling van stroom en gas naar uw eigen aansluiting. Het onderhoud en transport
kosten geld. Deze kosten worden evenredig over u, als consument verdeeld. U betaalt voor uw aansluiting exact hetzelfde bedrag als uw buren,
ongeacht uw leverancier of contractsoort.
Wij brengen je deze kosten in rekening en dragen de kosten vervolgens af aan de netbeheerder
(via het zogenaamde “leveranciersmodel”).

Tarieven Gas Pure Energie
Stroom en gas worden in één pakket (dual fuel) en apart aangeboden. Eenvoudig en snel je termijnbedrag berekenen? Ga dan naar de rekentool
van Pure Energie, deze vind je op onze website www.pure-energie.nl.

Gas variabel flex
Deze tarieven zijn geldig vanaf 6 oktober 2021 en kunnen ieder moment wijzigen - Alle prijzen zijn incl. BTW
Teller

Leveringstarief

Opslag Duurzame Energieen Klimaattransitie*

Energiebelasting*

Totaalprijs per m3

Enkel

1,64279

0,10297

0,42176

2,16752

*Bij een gasverbruik boven de 170.000 m³ is een ander tarief op het meerverbruik van toepassing.

Vaste leveringskosten
De vaste leveringskosten bedragen € 5,45 incl. BTW per maand, oftewel € 65,34 per jaar voor de gasaansluiting.
Kosten netbeheerder
Uw netbeheerder zorgt voor het leidingennetwerk en de verdeling van stroom en gas naar uw eigen aansluiting. Het onderhoud en transport
kosten geld. Deze kosten worden evenredig over u, als consument verdeeld. U betaalt voor uw aansluiting exact hetzelfde bedrag als uw buren,
ongeacht uw leverancier of contractsoort.
Wij brengen je deze kosten in rekening en dragen de kosten vervolgens af aan de netbeheerder (via het zogenaamde“leveranciersmodel”).

