Tarieven Robin Energie

Vanaf 1-1-2019

Bij Robin Energie zijn er twee soorten leveringsovereenkomsten:




Met een variabel tarief: Bij een leveringsovereenkomst met variabele
leveringstarieven kunnen je tarieven per periode wijzigen. In dit overzicht zie je de
huidige tarieven die vanaf 1-1-2019 geldig zijn.
Met een vast tarief: Heb je een leveringsovereenkomst met vaste leveringstarieven?
Dan staan je tarieven op de overeenkomst. Deze kunnen tijdens de looptijd van het
vaste contract niet wijzigen.

Bij beide contractvormen betaal je energiebelasting, opslag duurzame energie,
netbeheerkosten en vaste leveringskosten, en krijg je vermindering op de energiebelasting.
Ook deze tarieven worden weergegeven in dit overzicht.
Variabele tarieven
Onderstaande tarieven zijn vanaf 1-1-2019 geldig voor leveringsovereenkomsten met
variabele tarieven. Deze leveringstarieven zijn exclusief netbeheerkosten en vermindering
energiebelasting en geldig voor aansluitingen tot en met 3x25 ampère.
Enkeltarief

Normaaltarief

Daltarief

Gas

(E1A)

(E1B)

(E1B)

(G1)

Leveringstarief

€ 0,06975

€ 0,07175

€ 0,06175

€ 0,35500

Energiebelasting schijf 1

€ 0,09863

€ 0,09863

€ 0,09863

€ 0,29313

Opslag duurzame energie (ODE)

€ 0,01890

€ 0,01890

€ 0,01890

€ 0,05240

Btw 21%

€ 0,03933

€ 0,03975

€ 0,03765

€ 0,14711

Totaal tarief inclusief btw

€ 0,22661

€ 0,22903

€ 0,21693

€ 0,84764

Energiebelasting (Wat is dat? Klik hier voor meer informatie)
Energiebelasting per kWh

Exclusief btw

Schijf 1 – 0 - 10.000 kWh

Inclusief btw

€ 0,09863

Energiebelasting per mᶟ

Exclusief btw

Inclusief btw

€ 0,11934

Schijf 1 – 0 – 170.000 mᶟ

€ 0,29313

€ 0,35469

Schijf 2 – 170.000 mᶟ 1.000.000 mᶟ

€ 0,06542

€ 0,07916

Schijf 2 – 10.001 - 50.000 kWh

€ 0,05337

€ 0,06458

Schijf 3 – 50.001 - 10.000.000 kWh

€ 0,01421

€ 0,01719

Vermindering energiebelasting (Wat is dat? Klik hier voor meer informatie)
Exclusief btw
Vermindering energiebelasting
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Inclusief btw
€ 257,54

€ 311,62
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Opslag Duurzame Energie (Wat is dat? Klik hier voor meer informatie)
Opslag duurzame energie
per kWh
Schijf 1 – 0 - 10.000 kWh

Exclusief btw

Inclusief btw

€ 0,0189

€ 0,02287

Schijf 2 – 10.001 - 50.000 kWh

€ 0,0278

€ 0,03364

Schijf 3 – 50.001 - 10.000.000 kWh

€ 0,0074

€ 0,00895

Opslag duurzame energie
per mᶟ

Exclusief btw

Inclusief btw

Schijf 1 – 0 – 170.000 mᶟ

€ 0,0524

€ 0,06340

Schijf 2 – 170.000 mᶟ 1.000.000 mᶟ

€ 0,0161

€ 0,01948

Netbeheerkosten
Dit zijn kosten die je betaalt voor de aansluiting en het transport door de netbeheerder. Je
betaalt deze kosten aan Robin Energie en wij betalen dit door aan jouw regionale
netbeheerder. De netbeheerkosten zijn verbruiksonafhankelijk en kunnen jaarlijks (periodiek)
wijzigen. De opbouw van deze kosten vind je op de website van je netbeheerder.
Vaste leveringskosten & administratiekosten
Elke maand betaal je een abonnement aan Robin Energie voor de levering van gas en/of
elektriciteit. Ook kan je ervoor kiezen om je nota’s per post te laten versturen en / of
handmatig te betalen. Deze opties kosten € 2,00 inclusief btw per maand/transactie.
Exclusief btw

Inclusief btw

Vaste leveringskosten

Per maand,
Per product

€ 6,25

€ 7,56

Optioneel: nota's per post

Per maand

€ 1,65

€ 2,00

Optioneel: handmatig betalen

Per transactie

€ 1,65

€ 2,00

Terugleververgoeding
Heb je zonnepanelen? Dan wek je zelf energie op. Deze elektriciteit kun je direct in huis
gebruiken. Alles wat je niet gebruikt, lever je terug aan het openbare energienet. Dit heet
teruglevering. Gebruik je meer elektriciteit dan je opwekt? Dan worden op de jaarnota de
teruglevering en de verbruikte elektriciteit van elkaar afgetrokken. Dit heet salderen. Je
betaalt Robin Energie voor de verbruikte elektriciteit die overblijft. Gebruik je minder
elektriciteit dan je opwekt? Dan ontvang je een vergoeding voor de teruglevering op het
energienet. Je krijgt deze vergoeding voor hetzelfde tarief als dat wij jou in rekening brengen.
Enkeltarief

Normaaltarief

Daltarief

Gas

(E1A)

(E1B)

(E1B)

(G1)

Leveringstarief

€ 0,06475

€ 0,06975

€ 0,05975

€ 0,34250

Energiebelasting schijf 1

€ 0,09863

€ 0,09863

€ 0,09863

€ 0,29313

Opslag duurzame energie (ODE)

€ 0,0189

€ 0,0189

€ 0,0189

€ 0,0524

Btw 21%

€ 0,03828

€ 0,03933

€ 0,03723

€ 0,14449

Totaal tarief inclusief btw

€ 0,22056

€ 0,22661

€ 0,21451

€ 0,83252

Vaste tarieven

Aan typefouten en/of onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend.
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