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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 januari 2023.  

1.1 All in power tarieven 

 Excl. btw Incl. btw 

Vaste platformkosten 
Vaste kosten voor het 
gebruik van het platform per 
aansluiting per dag 

0,1808 €/dag 0,2188 €/dag 

Aanvullende energie 
Ter aanvulling op de 
energiemix voor afnemers 
van duurzame energie 

EPEX DAM +  
0,0250 €/kWh 

EPEX DAM + 21% btw 
+ 0,0303 €/kWh 

Teruglevering 
Voor producenten van 
duurzame energie 

EPEX DAM -/- 
0,0035 €/kWh 

EPEX DAM +21% 
-/-0,00424 €/kWh 

 

1.2  Forfaitaire kosten 
 Excl. btw Incl. btw 

Onbalansbijdrage 
Producenten betalen een 
onbalansbijdrage t.b.v. de 
onbalanskosten van het All 
in power portfolio. Wij 
verdienen niet aan de 
onbalansbijdrage.  
Afnemers betalen 
onbalansbijdrage vanaf een 
netto verbruik > 5000kWh 
 

0,0150 €/kWh 0,0182 €/kWh 

Verwachte inkoopprijs 
EPEX DAM 
Aanname lange termijn 
gemiddelde EPEX DAM prijs 
voor afnemers*  

0,24565 €/kWh 0,29724 €/kWh 

 

* Wat u betaalt, is afhankelijk van uw verbruik per uur en de beursprijs in ieder uur. Dynamische 

beursprijzen komen gemiddeld over een periode van enkele jaren 5% tot 15% lager uit dan 

vaste prijzen. Dit is geen garantie dat de prijs gedurende een bepaalde periode niet iets hoger 

kan uitkomen dan de prijs van vaste prijscontracten.  

Onze verwachting is opgebouwd conform de richtlijn van ACM. Wij berekenen hierbij de 

gemiddelde prijs voor de komende twee jaar op de termijnmarkt (CAL) en nemen 85% van de 

uitkomst hiervan als aanname. Peildatum 4-12-2022 
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2 Netbeheertarieven 2022 
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 netbeheerkosten 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. 

Raadpleeg de website van uw netbeheerder om de netbeheertarieven in te zien. Weet u niet 

wie uw netbeheerder is, deze zoekt u eenvoudig op op onderstaande website. 

https://www.eancodeboek.nl/eancodeboek/control/index  

3 Overheidsheffing 2023 
De overheidsheffing bestaat uit de Energiebelasting, de Opslag duurzame energie zoals deze 

in 2022 gold is in 2023 vervallen, het tarief is 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 Excl. btw Incl.  btw  

0 t/m  
10.000 kWh 

0,12599 €/kWh 0,15244 €/kWh 
 

10.001 t/m 
50.000 kWh 

0,05549 €/kWh 0,06714 €/kWh 
 

50.001 t/m 
10 miljoen kWh 

0,03942 €/kWh 0,04770 €/kWh 
 

meer dan 10 miljoen kWh particulier 0,00175 €/kWh 0,00212 €/kWh  

meer dan 10 miljoen kWh zakelijk  0,00115 €/kWh 0,00139 €/kWh  

 

3.2 Belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting 

 Excl. btw Incl.  btw  

Heffingskorting 1,3514€/dag 1,6352 €/dag 
 

 

https://www.eancodeboek.nl/eancodeboek/control/index

