Energietarieven
Op dit blad vindt u een overzicht van de tarieven die Zelfstroom hanteert i.c.m. Zelfstroom Alles-in-1 Huur en
Zelfstroom Alles-in-1 Koop. Onderstaande tarieven zijn geldig van 11 maart 2019 t/m 15 maart 2019 en gelden
uitsluitend voor consumentenaansluitingen t/m 3x80A.
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Bovenstaande regiotoeslag geldt voor gasregio 1.

Vastrecht
energiecontract, staat het Energyhouse vrij om de hoogte van dit vastrecht te wijzigen.
Heffingskorting

Deze tarieven zijn geldig i.c.m. een overeenkomst voor Zelfstroom Alles-in-1 Huur of Zelfstroom Alles-in-1 Koop. Uw energieleverancier is
Energyhouse. Op deze tarieven zijn de algemene voorwaarden van Energyhouse van toepassing. Deze zijn te raadplegen via
www.zelfstroom.nl/algemene-voorwaarden/. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe is de energierekening opgebouwd?
De energieprijs bestaat uit 3 onderdelen: leveringskosten, netbeheerkosten en belastingen.
1. De levering van energie
De kosten voor de levering van energie bestaan uit twee onderdelen: variabele leveringskosten (de kosten voor de aan u geleverde
energie) en vaste leveringskosten (vastrecht; een vast bedrag per maand). Beide tarieven behoren bij Zelfstroom
tot de laagste van de markt.
2. De netwerkkosten
Op uw energierekening staan ook de kosten voor uw netbeheerder vermeld. U betaalt de netbeheerder een vast bedrag per maand
voor het in stand houden van het stroom- en gasnetwerk. Deze tarieven verschillen per regio en zijn niet afhankelijk
van uw energieleverancier.
3. Belastingen
Er zijn 3 soorten belastingen van toepassing op de levering van energie:
a. Energiebelasting: dit is een heffing op het gebruik van stroom en gas. Met deze heffing wil de overheid consumenten aansporen
minder energie te gebruiken.
b. Opslag Duurzame Energie: dit is een extra heffing waarmee investeringen in duurzame energie worden gestimuleerd.
c. Btw : dit is de bekende 21% die de overheid heft op goederen en diensten.
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