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1

Platformkosten

Dit tarievenblad bevat informatie over alle algemene tarieven die van toepassing zijn op het
gebruik van het All in power platform. Deze tarieven zijn van kracht vanaf 1 juli 2021.

1.1

All in power tarieven

Vaste platformkosten
Vaste kosten voor het
gebruik van het platform per
aansluiting per dag
Aanvullende energie
Ter aanvulling op de
energiemix voor afnemers
van duurzame energie
Terugleveringskosten
Voor producenten van
duurzame energie

1.2

Excl. btw

Incl. btw

0,1643 €/dag

0,1989 €/dag

EPEX DAM +
0,0100 €/kWh

EPEX DAM + 21% btw
+ 0,0121 €/kWh

0,003 €/kWh

0,00363 €/kWh

Excl. btw

Incl. btw

0,0025 €/kWh

0,00303 €/kWh

0,0450 €/kWh

0,05445 €/kWh

Forfaitaire kosten

Onbalansbijdrage
Producenten betalen een
onbalansbijdrage t.b.v. de
onbalanskosten van de All
in power portfolio. Wij
verdienen niet aan de
onbalansbijdrage.
Verwachtte inkoopprijs
EPEX DAM
Aanname lange termijn
gemiddelde EPEX DAM prijs
voor afnemers*

* Wat u betaalt is afhankelijk van uw daadwerkelijke verbruik per uur en de actuele beursprijs
in ieder uur. De algemene marktverwachting en historische praktijk is dat de dynamische
beursprijzen gemiddeld over een periode van enkele jaren 5% tot 15% lager uitkomen dan
vaste prijzen over eenzelfde periode. Dit is geen garantie dat de prijs gedurende een bepaalde
periode niet iets hoger kan uitkomen dan de prijs van sommige vaste prijscontracten.
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2 Netbeheertarieven 2021
U betaalt een vast bedrag voor het gebruik van uw aansluiting aan uw netbeheerder. Deze
tarieven worden door de toezichthouder vastgesteld en zijn afhankelijk van de capaciteit van
uw aansluiting. De netb
eheerkosten worden bij iedere leverancier op dezelfde manier
in rekening gebracht, u kunt op deze kosten niet besparen door over te stappen naar een
andere leverancier.
In onderstaande tabel zijn de tarieven voor het gebruik van een standaard aansluiting per
dag van de Nederlandse netbeheerders te vinden.
Excl. btw

Incl. btw

3x25 Ampère Liander

0,6208 €/dag

0,7512 €/dag

3x25 Ampère Enexis

0,5679 €/dag

0,6872 €/dag

3x25 Ampère Stedin

0,5385 €/dag

0,6516 €/dag

3x25 Ampère Enduris

0,6472 €/dag

0,7831 €/dag

3x25 Ampère Westland infra

0,6451 €/dag

0,7806 €/dag

3x25 Ampère Rendo

0,5012 €/dag

0,6065 €/dag

3x25 Ampère Coteq

0,5431 €/dag

0,6572 €/dag

Zie de website van Netbeheer Nederland om alle netbeheerkosten te raadplegen.
https://www.netbeheernederland.nl/consumenteninformatie/wie-is-mijn-netbeheerder
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3

Overheidsheffingen 2021

De overheidsheffingen bestaan uit (1) Energiebelasting en (2) Opslag duurzame energie,
deze tarieven zijn afhankelijk van uw energieverbruik.
Als op uw aansluiting een verblijfsfunctie van toepassing is, heeft u recht op vermindering
energiebelasting. De vermindering energiebelasting is een vaste korting per jaar die op basis
van een dagtarief wordt doorberekend.
De overheidsheffingen worden bij iedere leverancier op dezelfde manier in rekening
gebracht, u kunt op deze kosten niet besparen door over te stappen naar een andere
leverancier.

3.1

Belasting op elektriciteit (Energiebelasting)

Verbruik
0 t/m
10.000 kWh
10.001 t/m
50.000 kWh
50.001 t/m
10 miljoen kWh
meer dan 10 miljoen kWh
particulier
meer dan 10 miljoen kWh
zakelijk

Excl. btw

Incl. btw

0,09428 €/kWh

0,11408 €/kWh

0,05164 €/kWh

0,06248 €/kWh

0,01375 €/kWh

0,01664 €/kWh

0,00113 €/kWh

0,00137 €/kWh

0,00056 €/kWh

0,00068 €/kWh

3.2 Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op elektriciteit
Verbruik
0 t/m
10.000 kWh
10.001 t/m
50.000 kWh
50.001 t/m
10 miljoen kWh
meer dan 10 miljoen kWh

3.3

Excl. btw

Incl. btw

0,03000 €/kWh

0,03630 €/kWh

0,04110 €/kWh

0,04973 €/kWh

0,02250 €/kWh

0,02723 €/kWh

0,00040 €/kWh

0,00048 €/kWh

Belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting

Heffingskorting

Excl. btw

Incl. btw

1,26471 €/dag

1,53030 €/dag

