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1 jaar vast

Huishoudelijk en kleinzakelijk

  Tarievenoverzicht

Elektriciteit per kWh
Excl. btw en 
overheidsheffingen

Incl. btw en 
overheidsheffingen

Excl. btw en 
overheidsheffingen

Incl. btw en 
overheidsheffingen

Leveringskosten ≤ 3*25 Ampère Leveringskosten > 3*25 t/m 3*80 Ampère

Enkeltarief € 0,0513 € 0,1907 Enkeltarief € 0,0522 € 0,1918

Dubbeltarief Dubbeltarief

Normaal (07:00-23:00) € 0,0572 € 0,1979 Normaal (07:00-23:00) € 0,0572 € 0,1979

Dal (23:00-07:00) € 0,0434 € 0,1812 Dal (23:00-07:00) € 0,0424 € 0,1800

Normaal (07:00-21:00) € 0,0586 € 0,1996

Dal (21:00-07:00) € 0,0447 € 0,1827

Gas per m3

Excl. btw en 
overheidsheffingen

Incl. btw en 
overheidsheffingen

Excl. btw en 
overheidsheffingen

Incl. btw en 
overheidsheffingen

Leveringskosten G1 Leveringskosten G2

Regio 1 € 0,2865 € 0,6649 Regio 1 € 0,2839 € 0,6618

Regio 2 € 0,2950 € 0,6752 Regio 2 € 0,2923 € 0,6719

Regio 3 € 0,2890 € 0,6679 Regio 3 € 0,2863 € 0,6647

Regio 4 € 0,2828 € 0,6604 Regio 4 € 0,2802 € 0,6573

Regio 5 € 0,2918 € 0,6713 Regio 5 € 0,2891 € 0,6681

Regio 6 € 0,2936 € 0,6735 Regio 6 € 0,2909 € 0,6702

Regio 7 € 0,2933 € 0,6731 Regio 7 € 0,2907 € 0,6700

Regio 8 € 0,2840 € 0,6619 Regio 8 € 0,2814 € 0,6587

Regio 9 € 0,2904 € 0,6696 Regio 9 € 0,2878 € 0,6665

Regio 10 € 0,2893 € 0,6683 Regio 10 € 0,2868 € 0,6653

 Vaste leveringskosten per product per maand (incl. btw)  3,99

Toelichting tarieven
Deze tarieven zijn geldig bij contracten met een vast tarief voor 1 jaar. Deze tarieven gelden voor de 

gehele contractduur. Alle tarieven zijn in euro’s. De gastarieven zijn inclusief regiotoeslag. In de tabel 

‘Overzicht gasregio’s’ is per provincie en netbeheerder de gasregio aangegeven. Voor deze tarieven zijn 

de ‘Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan klein  ver bruikers’ van toepassing. 

Deze leveringstarieven zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving. Aan dit 

tarievenblad kunnen geen rechten worden ontleend.
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  Overzicht gasregio's
Provincie Netbeheerder Gasregio

Zuid-Holland Liander 1

Zuid-Holland Stedin 3

Zuid-Holland Westland Infra 10

Flevoland Liander 1

Flevoland Enexis 4

Gelderland Liander 1

Gelderland Stedin 3

Zeeland Alle netbeheerders 2

Drenthe Enexis 4

Drenthe Rendo Netbeheer 8

Provincie Netbeheerder Gasregio

Utrecht Alle netbeheerders 3

Overijssel Enexis 4

Overijssel Cogas 8

Friesland Alle netbeheerders 4

Groningen Alle netbeheerders 4

Limburg Enexis 5/7

Limburg Stedin 9

Noord-Brabant Enexis 5/6

Noord-Brabant Endinet 9

Noord-Holland Alle netbeheerders 1

    

Correctiefactoren gas
De gastarieven per m³ op dit tarievenblad zijn gebaseerd op de levering van gas met een standaard verbran-

dingswaarde van 35,17 megajoule per m³. Calorische waarde: dit is de hoeveelheid energie per m³ aardgas. 

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet stelt maandelijks de calorische waarde vast. Temperatuur: 

het gasvolume is afhankelijk van de temperatuur in uw gasmeter. Als uw meter niet automatisch corrigeert, 

corrigeren wij het met een standaardfactor. Hoogte: het gasvolume is afhankelijk van de hoogteligging van uw 

gasmeter. Als uw meter hoger hangt dan 50 meter boven NAP corrigeren wij met een standaardfactor.

  



Opzegvergoeding
Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst met E.ON, kan E.ON u een opzegvergoeding in rekening brengen. 

De hoogte van deze opzegvergoeding is afhankelijk van de resterende looptijd van de overeenkomst en even-

tueel ontvangen welkomstpremies en/of cadeaus en is vastgesteld op basis van regelgeving vanuit de overheid.

Wettelijke regelgeving opzegboete
Indien de leverancier en de contractant een leveringsovereenkomst voor een bepaalde tijd zijn overeengekomen, 

én de contractant de overeenkomst voor het verstrijken van de overeengekomen tijd beëindigt, is de contractant 

de voor voortijdige beëindiging overeengekomen vergoeding aan de leverancier verschuldigd. De leverancier mag 

in dat geval aan de contractant een opzegvergoeding in rekening brengen van  50,- per product, per niet volledig 

verstreken jaar dat de looptijd resteert, met een maximum van  125,-. Bij een resterende looptijd van minder 

dan 1,5 jaar geldt een maximale vergoeding van  50,- per product, tussen de 1,5 en 2 jaar is dit  75,- en bij een 

resterende looptijd tussen de 2 en 2,5 jaar, geldt een maximale vergoeding van  100,- per product. Tevens mag de 

leverancier een vergoeding van maximaal  50,- per product vragen voor een eventueel verstrekt cadeau. 
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Administratiekosten betalingsverkeer/Betalingsverplichting
U kunt als betaalwijze kiezen voor acceptgiro of automatische incasso. De administratiekosten betalingsverkeer 

bedragen  1,21 per maand. Indien u gebruikmaakt van automatische incasso, ontvangt u  1,21 korting per 

maand op uw jaarafrekening. Bij het niet nakomen van uw betalingsverplichting ontvangt u van ons eerst een 

kosteloze betalingsherinnering. Wanneer de daarin gestelde betalingstermijn niet wordt nagekomen worden 

incassokosten in rekening gebracht conform de Wet Incasso Kosten (WIK) volgens onderstaande tabel:

 
Overzicht incassokosten
Hoofdsom Incassokosten: % van het  

bedrag van de hoofdsom
Hoofdsom Incassokosten: % van het  

bedrag van de hoofdsom

0  —  € 2.500,- 15 %  (minimum € 40,-) € 5.000,-  —  € 10.000,- 5 %

€ 2.500,-  —  € 5.000,-  10 %  > € 10.000,- 1 %  (maximum € 6.775,-)
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Indicatie van de onderverdeling van uw energietarief in procenten
Naast de leveringstarieven van E.ON en de overheidsheffingen en btw van de overheid, bent u ook netbe-

heerkosten verschuldigd. De netbeheerkosten zijn voor een gemiddeld verbruik voor gas en elektriciteit  

en een gemiddelde capaciteit in Nederland ongeveer € 377,79 per jaar. Hierbij wordt uitgegaan van de kosten 

van de grootste netbeheerder. Afhankelijk van uw verbruik, daadwerkelijke capaciteit en uw netbeheerder 

zult u hiervan afwijken. De netbeheerkosten kunnen door de netbeheerder aangepast worden. Bij een  

gemiddeld jaarverbruik van 3.300 kWh en 1.800 m3 is uw totale energietarief als volgt onderverdeeld:

Elektriciteit     Gas     

Levering (excl. btw) 39%   Levering  40%

Netwerk (excl. btw) 36%   Netwerk  9%

Overheid  25%   Overheid  52%

Totaal  100%   Totaal  100%

Overheidsheffingen
E.ON is verplicht om voor de overheid energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE) te innen.  

Ieder jaar stelt de overheid hiervan de hoogte vast. De overheid geeft u een vermindering energiebelasting 

van € 376,08 per elektriciteitsaansluiting. Dit bedrag wordt verrekend via uw elektriciteitsrekening. 

Overheidsheffingen 
Verbruik elektriciteit    Energiebelasting  ODE per kWh Verbruik gas     Energiebelasting  ODE per m3  

           per kWh                    per m3

0 — 10.000 kWh      € 0,1218       € 0,006776    0 — 170.000 m3    € 0,3045       € 0,013673 

10.000 — 50.000 kWh    € 0.0605       € 0,008470   170.000 — 1 mln. m3  € 0,0841       € 0,005082   

50.000 — 10 mln. kWh   € 0.0161        € 0,002299                     


