Powerpeers
Tarievenblad Modelcontract gas met CO2-compensatie
De met jou afgesproken tarieven bij het afsluiten van je contract, geldig vanaf 1 juli 2020:
Uitleg:
De kosten die wij jou in rekening brengen voor de levering van energie bestaan uit:
• Variabele leveringskosten: de kosten voor de door jou verbruikte eenheden gas (m3)
vermenigvuldigd met de met jou overeengekomen prijs
• Vaste leveringskosten: kosten ongeacht de hoogte van jouw verbruik
• Netbeheerkosten: kosten voor het transport, het onderhoud van jouw aansluiting en de huur
van de meter. Powerpeers int deze kosten namens jouw netbeheerder
• Overheidsheffingen: Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie. Powerpeers int deze
kosten namens de overheid
• BTW
Variabele leveringskosten gas:
Je hebt gekozen voor Gas met variabele leveringskosten behorende bij een verbruik kleiner of
gelijk aan 40 m3 per uur.
Overzicht van jouw gastarieven inclusief BTW, geldig vanaf 1 juli 2020
Gastarief per m3
Energiebelasting (0 tot 170.000 m3)

€ 0,403015

Opslag Duurzame Energie (0 tot 170.000 m3)

€ 0,093775

Powerpeers variabele leveringskosten

€ 0,223608

Totaaltarief variabele leveringskosten incl. heffingen en BTW

€ 0,720398

Vaste leveringskosten per dag incl. BTW

€ 0,295562

Regiotoeslag gas:
Bij Powerpeers betaalt iedereen hetzelfde tarief voor gas, onafhankelijk van in welke regio men
woont. Wij hanteren één en hetzelfde gemiddelde en dat is al verwerkt in onze prijzen. Wij vinden
dit transparanter en eerlijker.
Vaste leveringskosten elektriciteit en/of gas:
Je betaalt bij Powerpeers €0,295562 (incl. BTW) vaste leveringskosten gas per dag. Deze kosten
betaal je onder andere voor de dienstverlening rondom de CO2-compensatieprojecten. Deze
kosten zijn niet afhankelijk van jouw verbruik.
Toelichting:
Deze tarieven zijn geldig bij contracten met een variabel tarief. Variabele tarieven kunnen twee
keer per jaar wijzigen bij de halfjaarlijkse tarievenwijziging (op 1 januari en 1 juli). Bij deze tarieven
zijn de ‘Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017’
van toepassing.
Verbruik over verschillende tariefperioden:
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Jouw jaarafrekening wordt berekend met gemiddelde tarieven als de tarieven gedurende de
verbruiksperiode gewijzigd zijn. Er wordt dan een verdeling van het verbruik gemaakt. Het
verbruik wordt verdeeld op basis van de landelijk geldende verbruiksprofielen voor elektriciteit
en/of gas. Indien je een slimme meter hebt kunnen we deze verdeling op basis van jouw echte
verbruik maken en gebruiken we geen gemiddelde tarieven. Je krijgt dan een berekening
gebaseerd op het tarief en het verbruik per specifieke periode.
Netbeheerkosten:
Omdat je gebruik maakt van het energienetwerk betaal je netbeheerkosten. Dit zijn kosten voor
het transport van jouw energie, onderhoud aan het energienetwerk en het gebruik van de
energiemeters. Het tarief dat je betaalt, hangt af van waar je woont en het type aansluiting dat je
hebt. Je vindt dit capaciteitstarief op je contractbevestiging. Dit is een pdf-document dat je per email van ons hebt ontvangen bij je aanmelding.
Voorschot:
Jouw maandelijkse termijnbedrag wordt bij aanvang van de levering op basis van jouw standaard
jaarverbruik vastgesteld. Bij betaling door middel van automatische incasso vindt afschrijving
plaats op de door Powerpeers aan jou aangegeven datum, tenzij je ervoor hebt gekozen het
bedrag zelf over te maken. Eénmaal per jaar wordt er een jaarafrekening gemaakt op basis van
jouw daadwerkelijke verbruik. Indien Powerpeers niet over jouw werkelijke meterstanden beschikt
zal de jaarafrekening gebaseerd zijn op een geschat verbruik afgeleid uit historisch verbruik op
jouw adres.
Overheidsheffingen per 1-1-2020:
Powerpeers is verplicht namens de overheid Heffingen te innen. Dat zijn de Energiebelasting en
de Opslag Duurzame Energie. Je krijgt van de overheid heffingskorting per
elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie die wordt verrekend via jouw elektriciteitsnota. Op
basis van het werkelijke verbruik wordt het juiste Energiebelastingtarief in rekening gebracht.
Kosten die je kunt voorkomen:
Incassokosten:
Wanneer je je rekeningen niet op tijd voldoet, zelfs niet na een kosteloze aanmaning, mogen we
incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen minimaal € 40,- en maximaal
het percentage van het openstaande bedrag volgens de wettelijk geldende staffel. Deze staffel
kun je ook terugvinden op https://www.consuwijzer.nl/thema/incassokosten. Hieronder zie je
hoe hoog de incassokosten in percentages morgen zijn. Wettelijk is voor bedragen onder de €
267,- een minimum van € 40,- vastgesteld ook al is dit meer dan 15%.
•
•
•
•
•

Over de eerste € 2.500,- mag maximaal 15% aan incassokosten worden berekend;
Over de volgende € 2.500,- mag maximaal 10% aan incassokosten worden berekend;
Over de volgende € 5.000,- mag maximaal 5% worden aan incassokosten worden
berekend;
Over de volgende € 190.000,- mag maximaal 1% worden aan incassokosten worden
berekend;
Over het bedrag boven de € 200.000,- mag maximaal 0,5% aan incassokosten worden
berekend (met een maximum van € 6.775,- aan incassokosten).

Kosten voor betaling met een overboeking:
Omdat het ons extra werk kost wanneer je zelf door middel van een overboeking betaalt, brengen
we je de daarmee verband houdende kosten bij je in rekening. Deze kosten bedragen € 7,20 incl.
BTW per jaar voor de extra administratie.
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