
Stroom

Details

De variabele leveringskosten en de vaste leveringskosten zijn de kosten die 
Greenchoice berekent voor de levering van de energie. De opslag voor duurzame 
energie en de energiebelasting worden door de overheid bepaald en zijn per 
leverancier gelijk.

Leveringskosten Greenchoice

Laatste prijswijziging: 14-6-2018
De kosten voor het leveren van energie door Greenchoice.

• Leveringskosten tarief 0-10000 kWh (408 kWh) x 5,48 ct  €    22,36
• Vaste leveringskosten €    39,93

Leveringskosten overheid

Kosten bepaald door de overheid en (bij hetzelfde verbruik) per energieleverancier
gelijk.

• Overheidsheffingen 0-10000 kWh (408 kWh) x 14,25 ct €    58,15
• Vermindering energiebelasting € -373,33

De 'vermindering energiebelasting' is een vast bedrag wat u terug krijgt van de 
overheid. Deze ontvangt u als uw leveringsadres bestemd is om te wonen, werken
of een andere verblijfsfunctie heeft. 

Netbeheerkosten Liander

De regioafhankelijke netbeheerkosten worden jaarlijks door de netbeheerder in de
betreffende regio bepaald en blijven ongewijzigd bij de overstap naar een andere 
leverancier. Op de netbeheerkosten kan niet bespaard worden.
Type aansluiting: standaard (25 A of 3*25 A) 

• Vastrecht transport €    21,77
• Capaciteitstarief           €  177,90
• Periodieke aansluitvergoeding €    23,85
• Meterkosten €    28,44

Totaal netbeheerkosten €  251,96

Totale jaarkosten stroom incl.btw   €     -0,93

Stroomtarief (all-in)

Leveringskosten tarief : 19,73 ct. (0-10000 kWh) 



Gas

Details

De variabele leveringskosten en de vaste leveringskosten zijn de kosten die 
Greenchoice berekent voor de levering van de energie. De opslag voor duurzame 
energie en de energiebelasting worden door de overheid bepaald en zijn per 
leverancier gelijk.

Leveringskosten Greenchoice 

Laatste prijswijziging: 14-6-2018
De kosten voor het leveren van energie door Greenchoice.

• Leveringskosten incl. regiotoeslag (regio 1) 0-170000 m3 (840 m3) 
x 27,95 ct €  234,79

• Vaste leveringskosten €    39,93

Leveringskosten overheid

Kosten bepaald door de overheid en (bij hetzelfde verbruik) per energieleverancier
gelijk.

• Overheidsheffingen 0-170000 m3 (840 m3) x 34,91 ct €  293,24

Netbeheerkosten Liander

De regioafhankelijke netbeheerkosten worden jaarlijks door de netbeheerder in de
betreffende regio bepaald en blijven ongewijzigd bij de overstap naar een andere 
leverancier. Op de netbeheerkosten kan niet bespaard worden.
Type aansluiting: standaard (G6) 

• Vastrecht transport €    21,77
• Capaciteitstarief €  109,57
• Periodieke aansluitvergoeding €    36,13
• Meterkosten €    25,35

Totaal netbeheerkosten €    92,82

Totale jaarkosten gas incl.btw €  760,78

Gastarief (all-in)

Leveringskosten incl. regiotoeslag (regio 1) : 62,86 ct. (0 – 170000 m3) 

Stroom en Gas Per jaar € 759,85 


	Stroom
	Details
	Leveringskosten Greenchoice
	Leveringskosten overheid
	Netbeheerkosten Liander
	Stroomtarief (all-in)

	Gas
	Details
	Leveringskosten Greenchoice
	Leveringskosten overheid
	Netbeheerkosten Liander
	Gastarief (all-in)
	Stroom en Gas Per jaar € 759,85


