
 

Tariefkaart aardgas (april – juni 2012) 
voor levering door Elegant in Vlaanderen. 

  
 inclusief BTW exclusief BTW formule 

prijs per kilowattuur 4,09 c€/kWh 3,38 c€/kWh TTF + 9 

abonnement 40 €/jaar 33,06 €/jaar 

  
De TTF parameter is de waarde van de “quarter-ahead” notering op 15 maart 2012: 24,82 €/MWh, zoals gepubliceerd op 
www.apxendex.com. Deze parameter zal elk kwartaal vastgelegd worden op de eerste handelsdag na de 14de van de maand 
vóór het kwartaal begint. De prijzen voor de leveringen liggen hierdoor eenduidig vast vóór de leveringen van start gaan. 
 

Nettarieven aardgas  

Dit is de kost voor het gebruik van de distributienetten en wordt integraal doorgestort aan uw netbeheerder. 

 

Netbeheerder Distributie Meterhuur 

  T1 (verbruik <5000 kWh)T1 (verbruik <5000 kWh)T1 (verbruik <5000 kWh)T1 (verbruik <5000 kWh)    T2 (verbruik 5001T2 (verbruik 5001T2 (verbruik 5001T2 (verbruik 5001----150000 kWh)150000 kWh)150000 kWh)150000 kWh)      

  vast (€/jaar) (c€/kWh) vast (€/jaar) (c€/kWh) (€/jaar) 

GASELWEST 17,55 2,61 77,28 1,42 7,10 

IMEA 15,22 2,31 95,19 0,71 7,10 

IMEWO 20,79 3,11 116,63 1,19 7,10 

INFRAX WEST  5,87 2,86 83,90 1,28 6,23 

INTERENERGA 15,72 2,49 81,38 1,18 6,23 

INTERGEM 16,54 2,47 79,86 1,21 7,10 

IVEG 15,03 2,27 89,24 0,78 6,23 

IVEKA 16,34 2,43 87,77 1,00 7,10 

IVERLEK 15,86 2,36 79,04 1,10 7,10 

SIBELGAS NOORD 18,32 2,85 101,64 1,18 7,10 
 

Belastingen, heffingen en toeslagen  

Deze kost wordt integraal doorgestort aan de bevoegde overheden.  
 

Energiebijdrage Federale bijdrage Toeslag beschermde klanten 

0,11966 c€/kWh 0,01398 c€/kWh 0,0609 c€/kWh 
 

 
 

Alle bedragen zijn inclusief BTW. 
Elegant past de Nettarieven en toelagen toe zoals goedgekeurd door de CREG en gepubliceerd door de bevoegde netbeheerders. 
Ter informatie worden de tarieven geldig voor het tweede trimester van 2012 hierboven weergegeven. 
De toeslagen worden opgelegd door de bevoegde overheid en via de netbeheerder doorgerekend aan de eindklant.  
De prijzen op deze tariefkaart zijn enkel geldig voor aansluitingen met een jaarlijks gelezen meter met huishoudelijk of klein 
zakelijk verbruik. 


