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leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vast tarief 1 jaar en vast tarief 3 jaar – 1 juli 2021
U betaalt aan HVC Energie B.V. met handelsnaam HVC KringloopEnergie – hierna te noemen ‘HVC KringloopEnergie’ –
voor de levering van elektriciteit. De leveringskosten beslaan maar een deel van de totale energiekosten die HVC
KringloopEnergie in rekening brengt. We brengen, net zoals alle andere energieleveranciers, ook Energiebelasting en
Opslag Duurzame Energie in rekening, die we in zijn geheel afdragen aan de overheid. Ten behoeve van de
netbeheerder betaalt u aan HVC KringloopEnergie ook de kosten die betrekking hebben op de aansluiting op het net, het
transport van elektriciteit en eventuele andere netbeheerkosten. Deze kosten worden door de overheid vastgesteld. De
capaciteit van de aansluiting, type meter en de netbeheerder bepalen welke van de onderstaande tarieven voor u
gelden.
De leveringstarieven zijn geldig voor offertes gemaakt tussen 1 juli en 31 juli 2021, met een startdatum van levering voor
1 juli 2021 of later. Offertes zijn 14 dagen geldig.

HVC Biostroom
Vast tarief 1 jaar
Vast tarief 3 jaar
Netbeheerkosten
Incassokosten
Overige kosten

HVC Wind
Vast tarief 1 jaar
Vast tarief 3 jaar
Netbeheerkosten
Incassokosten
Overige kosten

HVC Zon
Vast tarief 1 jaar
Vast tarief 3 jaar
Netbeheerkosten
Incassokosten
Overige kosten
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leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg
HVC Biostroom – vast tarief 1 jaar
Groene elektriciteit met Garantie van Oorsprong Nederlandse biomassa van HVC.
Aansluitingen met capaciteit t/m 3x80 ampère (maximaal verbruik 50.000 kWh per jaar).

Leveringskosten Elektriciteit HVC Biostroom Vast 1 jaar
Vaste leveringskosten HVC Biostroom Vast 1 jaar

Inclusief 21% BTW
€ 70,00

per jaar

€ -558,56

per jaar

de vaste leveringskosten dalen na het 1e en 2e jaar met € 2 per jaar
Vermindering energiebelasting (met verblijfsfunctie)
Enkeltariefmeter

Enkeltarief

Variabele leveringskosten HVC Biostroom Vast 1 jaar
gelijk of minder dan

3x25 ampère (E1A)

€ 0,10129

per kWh

gelijk of minder dan

3x80 ampère (E2A)

€ 0,09978

per kWh

€ 0,11408

per kWh

€ 0,06248

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,03630

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,04973

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,25167

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,21350

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,25016

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,21199

per kWh

Energiebelasting
0 - 10.000 kWh per jaar
10.000 - 50.000 kWh per jaar
Opslag Duurzame Energie
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leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg
Dubbeltariefmeter (daluren van 23:00 - 7:00 uur) 1)

Normaaltarief

Daltarief

Variabele leveringskosten HVC Biostroom Vast 1 jaar
gelijk of minder dan

3x25 ampère (E1B)

€ 0,11228

€ 0,09217

per kWh

gelijk of minder dan

3x80 ampère (E2B)

€ 0,10936

€ 0,09029

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,11408

€ 0,11408

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,06248

€ 0,06248

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,03630

€ 0,03630

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,04973

€ 0,04973

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,26266

€ 0,24255

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,22449

€ 0,20438

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,25974

€ 0,24067

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,22157

€ 0,20250

per kWh

Energiebelasting

Opslag Duurzame Energie

1)

Daluren: Op werkdagen van 23:00 tot 7:00 uur (voor Noord-Brabant, Limburg en een aantal gemeenten in Zuid-Holland van 21:00
tot 7:00 uur), in de weekenden en op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2 e
Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Teruglevering elektriciteit
De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op jaarbasis salderen. U betaalt dus alleen uw
netto verbruik per jaar. Wanneer u meer teruglevert dan het eigen verbruik dan geldt hetzelfde levertarief. U krijgt over
dit gedeelte echter geen Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie terug. U dient voor teruglevering aangemeld
te zijn bij uw netbeheerder. Dat kan eenvoudig via www.energieleveren.nl.
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leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg
Dubbeltariefmeter (daluren van 21:00 - 7:00 uur) 1)

Normaaltarief

Daltarief

Variabele leveringskosten HVC Biostroom Vast 1 jaar
3x25 ampère (E1C)

€ 0,11597

€ 0,09405

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,11408

€ 0,11408

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,06248

€ 0,06248

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,03630

€ 0,03630

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,04973

€ 0,04973

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,26635

€ 0,24443

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,22818

€ 0,20626

per kWh

gelijk of minder dan
Energiebelasting

Opslag Duurzame Energie

1)

Daluren: Op werkdagen van 23:00 tot 7:00 uur (voor Noord-Brabant, Limburg en een aantal gemeenten in Zuid-Holland van 21:00
tot 7:00 uur), in de weekenden en op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2 e
Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Teruglevering elektriciteit
De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op jaarbasis salderen. U betaalt dus alleen uw
netto verbruik per jaar. Wanneer u meer teruglevert dan het eigen verbruik dan geldt hetzelfde levertarief. U krijgt over
dit gedeelte echter geen Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie terug. U dient voor teruglevering aangemeld
te zijn bij uw netbeheerder. Dat kan eenvoudig via www.energieleveren.nl.
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leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg
HVC Biostroom – vast tarief 3 jaar
Groene elektriciteit met Garantie van Oorsprong Nederlandse biomassa van HVC.
Aansluitingen met capaciteit t/m 3x80 ampère (maximaal verbruik van 50.000 kWh per jaar).

Leveringskosten Elektriciteit HVC Biostroom Vast 3 jaar
Vaste leveringskosten HVC Biostroom Vast 3 jaar

Inclusief 21% BTW
€ 70,00

per jaar

€ -558,56

per jaar

de vaste leveringskosten dalen na het 1e en 2e jaar met € 2 per jaar
Vermindering energiebelasting (met verblijfsfunctie)
Enkeltariefmeter

Enkeltarief

Variabele leveringskosten HVC Biostroom Vast 3 jaar
gelijk of minder dan

3x25 ampère (E1A)

€ 0,08896

per kWh

gelijk of minder dan

3x80 ampère (E2A)

€ 0,08783

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,11408

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,06248

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,03630

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,04973

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,23934

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,20117

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,23821

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,20004

per kWh

Energiebelasting

Opslag Duurzame Energie
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leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg
Dubbeltariefmeter (daluren van 23:00 - 7:00 uur) 1)

Normaaltarief

Daltarief

Variabele leveringskosten HVC Biostroom Vast 3 jaar
gelijk of minder dan

3x25 ampère (E1B)

€ 0,09859

€ 0,08090

per kWh

gelijk of minder dan

3x80 ampère (E2B)

€ 0,09635

€ 0,07932

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,11408

€ 0,11408

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,06248

€ 0,06248

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,03630

€ 0,03630

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,04973

€ 0,04973

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,24897

€ 0,23128

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,21080

€ 0,19311

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,24673

€ 0,22970

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,20856

€ 0,19153

per kWh

Energiebelasting

Opslag Duurzame Energie

1)

Daluren: Op werkdagen van 23:00 tot 7:00 uur (voor Noord-Brabant, Limburg en een aantal gemeenten in Zuid-Holland van 21:00 tot
7:00 uur), in de weekenden en op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2 e
Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Teruglevering elektriciteit
De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op jaarbasis salderen. U betaalt dus alleen uw
netto verbruik per jaar. Wanneer u meer teruglevert dan het eigen verbruik dan geldt hetzelfde levertarief. U krijgt over dit
gedeelte echter geen Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie terug. U dient voor teruglevering aangemeld te zijn
bij uw netbeheerder. Dat kan eenvoudig via www.energieleveren.nl.
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leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg
Dubbeltariefmeter (daluren van 21:00 - 7:00 uur) 1)

Normaaltarief

Daltarief

Variabele leveringskosten HVC Biostroom Vast 3 jaar
3x25 ampère (E1C)

€ 0,10220

€ 0,08253

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,11408

€ 0,11408

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,06248

€ 0,06248

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,03630

€ 0,03630

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,04973

€ 0,04973

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,25258

€ 0,23291

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,21441

€ 0,19474

per kWh

gelijk of minder dan
Energiebelasting

Opslag Duurzame Energie

1)

Daluren: Op werkdagen van 23:00 tot 7:00 uur (voor Noord-Brabant, Limburg en een aantal gemeenten in Zuid-Holland van 21:00
tot 7:00 uur), in de weekenden en op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2 e
Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Teruglevering elektriciteit
De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op jaarbasis salderen. U betaalt dus alleen uw
netto verbruik per jaar. Wanneer u meer teruglevert dan het eigen verbruik dan geldt hetzelfde levertarief. U krijgt over
dit gedeelte echter geen Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie terug. U dient voor teruglevering aangemeld
te zijn bij uw netbeheerder. Dat kan eenvoudig via www.energieleveren.nl.
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leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg
HVC Wind – vast tarief 1 jaar
Groene elektriciteit met Garantie van Oorsprong Nederlandse Wind van HVC.
Aansluitingen met capaciteit t/m 3x80 ampère (maximaal verbruik 50.000 kWh per jaar).

Leveringskosten Elektriciteit HVC Wind Vast 1 jaar
Vaste leveringskosten HVC Wind vast 1 jaar

Inclusief 21% BTW
€ 70,00

per jaar

€ -558,56

per jaar

de vaste leveringskosten dalen na het 1e en 2e jaar met € 2 per jaar
Vermindering energiebelasting (met verblijfsfunctie)
Enkeltariefmeter

Enkeltarief

Variabele leveringskosten HVC Wind Vast 1 jaar
gelijk of minder dan

3x25 ampère (E1A)

€ 0,10323

per kWh

gelijk of minder dan

3x80 ampère (E2A)

€ 0,10171

per kWh

€ 0,11408

per kWh

€ 0,06248

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,03630

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,04973

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,25361

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,21544

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,25209

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,21392

per kWh

Energiebelasting
0 - 10.000 kWh per jaar
10.000 - 50.000 kWh per jaar
Opslag Duurzame Energie
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leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg

Dubbeltariefmeter (daluren van 23:00 - 7:00 uur) 1)

Normaaltarief

Daltarief

Variabele leveringskosten HVC Wind Vast 1 jaar
gelijk of minder dan

3x25 ampère (E1B)

€ 0,11421

€ 0,09410

per kWh

gelijk of minder dan

3x80 ampère (E2B)

€ 0,11130

€ 0,09223

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,11408

€ 0,11408

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,06248

€ 0,06248

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,03630

€ 0,03630

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,04973

€ 0,04973

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,26459

€ 0,24448

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,22642

€ 0,20631

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,26168

€ 0,24261

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,22351

€ 0,20444

per kWh

Energiebelasting

Opslag Duurzame Energie

1)

Daluren: Op werkdagen van 23:00 tot 7:00 uur (voor Noord-Brabant, Limburg en een aantal gemeenten in Zuid-Holland van 21:00
tot 7:00 uur), in de weekenden en op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2 e
Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Teruglevering elektriciteit
De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op jaarbasis salderen. U betaalt dus alleen uw
netto verbruik per jaar. Wanneer u meer teruglevert dan het eigen verbruik dan geldt hetzelfde levertarief. U krijgt over
dit gedeelte echter geen Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie terug. U dient voor teruglevering aangemeld
te zijn bij uw netbeheerder. Dat kan eenvoudig via www.energieleveren.nl.
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leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg

Dubbeltariefmeter (daluren van 21:00 - 7:00 uur) 1)

Normaaltarief

Daltarief

Variabele leveringskosten HVC Wind vast 1 jaar
3x25 ampère (E1C)

€ 0,11790

€ 0,09599

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,11408

€ 0,11408

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,06248

€ 0,06248

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,03630

€ 0,03630

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,04973

€ 0,04973

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,26828

€ 0,24637

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,23011

€ 0,20820

per kWh

gelijk of minder dan
Energiebelasting

Opslag Duurzame Energie

1)

Daluren: Op werkdagen van 23:00 tot 7:00 uur (voor Noord-Brabant, Limburg en een aantal gemeenten in Zuid-Holland van 21:00
tot 7:00 uur), in de weekenden en op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2 e
Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Teruglevering elektriciteit
De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op jaarbasis salderen. U betaalt dus alleen uw
netto verbruik per jaar. Wanneer u meer teruglevert dan het eigen verbruik dan geldt hetzelfde levertarief. U krijgt over
dit gedeelte echter geen Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie terug. U dient voor teruglevering aangemeld
te zijn bij uw netbeheerder. Dat kan eenvoudig via www.energieleveren.nl.

Postbus 9199,1800 GD Alkmaar
Jadestraat 1, 1812 RD Alkmaar
0800 - 0700
klantenservice@hvcenergie.nl
www.hvcgroep.nl
IBAN NL 82 INGB 0701 5945 00
KVK 37120516
BTW NL 8150.61.158.B.01

leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg
HVC Wind – vast tarief 3 jaar
Groene elektriciteit met Garantie van Oorsprong Nederlandse Wind van HVC.
Aansluitingen met capaciteit t/m 3x80 ampère (maximaal verbruik van 50.000 kWh per jaar).

Leveringskosten Elektriciteit HVC Wind Vast 3 jaar
Vaste leveringskosten HVC Wind Vast 3 jaar

Inclusief 21% BTW
€ 70,00

per jaar

€ -558,56

per jaar

de vaste leveringskosten dalen na het 1e en 2e jaar met € 2 per jaar
Vermindering energiebelasting (met verblijfsfunctie)
Enkeltariefmeter

Enkeltarief

Variabele leveringskosten HVC Wind Vast 3 jaar
gelijk of minder dan

3x25 ampère (E1A)

€ 0,09090

per kWh

gelijk of minder dan

3x80 ampère (E2A)

€ 0,08977

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,11408

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,06248

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,03630

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,04973

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,24128

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,20311

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,24015

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,20198

per kWh

Energiebelasting

Opslag Duurzame Energie
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leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg
Dubbeltariefmeter (daluren van 23:00 - 7:00 uur) 1)

Normaaltarief

Daltarief

Variabele leveringskosten HVC Wind vast 3 jaar
gelijk of minder dan

3x25 ampère (E1B)

€ 0,10053

€ 0,08284

per kWh

gelijk of minder dan

3x80 ampère (E2B)

€ 0,09829

€ 0,08125

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,11408

€ 0,11408

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,06248

€ 0,06248

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,03630

€ 0,03630

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,04973

€ 0,04973

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,25091

€ 0,23322

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,21274

€ 0,19505

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,24867

€ 0,23163

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,21050

€ 0,19346

per kWh

Energiebelasting

Opslag Duurzame Energie

1)

Daluren: Op werkdagen van 23:00 tot 7:00 uur (voor Noord-Brabant, Limburg en een aantal gemeenten in Zuid-Holland van 21:00 tot
7:00 uur), in de weekenden en op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2 e
Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Teruglevering elektriciteit
De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op jaarbasis salderen. U betaalt dus alleen uw
netto verbruik per jaar. Wanneer u meer teruglevert dan het eigen verbruik dan geldt hetzelfde levertarief. U krijgt over dit
gedeelte echter geen Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie terug. U dient voor teruglevering aangemeld te zijn
bij uw netbeheerder. Dat kan eenvoudig via www.energieleveren.nl.
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leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg
Dubbeltariefmeter (daluren van 21:00 - 7:00 uur) 1)

Normaaltarief

Daltarief

Variabele leveringskosten HVC Wind Vast 3 jaar
3x25 ampère (E1C)

€ 0,10413

€ 0,08447

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,11408

€ 0,11408

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,06248

€ 0,06248

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,03630

€ 0,03630

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,04973

€ 0,04973

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,25451

€ 0,23485

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,21634

€ 0,19668

per kWh

gelijk of minder dan
Energiebelasting

Opslag Duurzame Energie

1)

Daluren: Op werkdagen van 23:00 tot 7:00 uur (voor Noord-Brabant, Limburg en een aantal gemeenten in Zuid-Holland van 21:00
tot 7:00 uur), in de weekenden en op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2 e
Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Teruglevering elektriciteit
De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op jaarbasis salderen. U betaalt dus alleen uw
netto verbruik per jaar. Wanneer u meer teruglevert dan het eigen verbruik dan geldt hetzelfde levertarief. U krijgt over
dit gedeelte echter geen Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie terug. U dient voor teruglevering aangemeld
te zijn bij uw netbeheerder. Dat kan eenvoudig via www.energieleveren.nl.

Postbus 9199,1800 GD Alkmaar
Jadestraat 1, 1812 RD Alkmaar
0800 - 0700
klantenservice@hvcenergie.nl
www.hvcgroep.nl
IBAN NL 82 INGB 0701 5945 00
KVK 37120516
BTW NL 8150.61.158.B.01

leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg
HVC Zon – vast tarief 1 jaar
Groene elektriciteit met Garantie van Oorsprong Nederlandse Zonnestroom van HVC.
Aansluitingen met capaciteit t/m 3x80 ampère (maximaal verbruik 50.000 kWh per jaar).

Leveringskosten Elektriciteit HVC Zon Vast 1 jaar
Vaste leveringskosten HVC Zon Vast 1 jaar

Inclusief 21% BTW
€ 70,00

per jaar

€ -558,56

per jaar

de vaste leveringskosten dalen na het 1e en 2e jaar met € 2 per jaar
Vermindering energiebelasting (met verblijfsfunctie)
Enkeltariefmeter

Enkeltarief

Variabele leveringskosten HVC Zon Vast 1 jaar
gelijk of minder dan

3x25 ampère (E1A)

€ 0,10323

per kWh

gelijk of minder dan

3x80 ampère (E2A)

€ 0,10171

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,11408

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,06248

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,03630

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,04973

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,25361

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,21544

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,25209

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,21392

per kWh

Energiebelasting

Opslag Duurzame Energie
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leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg
Dubbeltariefmeter (daluren van 23:00 - 7:00 uur) 1)

Normaaltarief

Daltarief

Variabele leveringskosten HVC Zon Vast 1 jaar
gelijk of minder dan

3x25 ampère (E1B)

€ 0,11421

€ 0,09410

per kWh

gelijk of minder dan

3x80 ampère (E2B)

€ 0,11130

€ 0,09223

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,11408

€ 0,11408

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,06248

€ 0,06248

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,03630

€ 0,03630

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,04973

€ 0,04973

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,26459

€ 0,24448

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,22642

€ 0,20631

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,26168

€ 0,24261

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,22351

€ 0,20444

per kWh

Energiebelasting

Opslag Duurzame Energie

1)

Daluren: Op werkdagen van 23:00 tot 7:00 uur (voor Noord-Brabant, Limburg en een aantal gemeenten in Zuid-Holland van 21:00
tot 7:00 uur), in de weekenden en op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2 e
Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Teruglevering elektriciteit
De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op jaarbasis salderen. U betaalt dus alleen uw
netto verbruik per jaar. Wanneer u meer teruglevert dan het eigen verbruik dan geldt hetzelfde levertarief. U krijgt over
dit gedeelte echter geen Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie terug. U dient voor teruglevering aangemeld
te zijn bij uw netbeheerder. Dat kan eenvoudig via www.energieleveren.nl.
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leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg
Dubbeltariefmeter (daluren van 21:00 - 7:00 uur) 1)

Normaaltarief

Daltarief

Variabele leveringskosten HVC Zon Vast 1 jaar
3x25 ampère (E1C)

€ 0,11790

€ 0,09599

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,11408

€ 0,11408

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,06248

€ 0,06248

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,03630

€ 0,03630

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,04973

€ 0,04973

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,26828

€ 0,24637

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,23011

€ 0,20820

per kWh

gelijk of minder dan
Energiebelasting

Opslag Duurzame Energie

1)

Daluren: Op werkdagen van 23:00 tot 7:00 uur (voor Noord-Brabant, Limburg en een aantal gemeenten in Zuid-Holland van 21:00
tot 7:00 uur), in de weekenden en op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2 e
Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Teruglevering elektriciteit
De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op jaarbasis salderen. U betaalt dus alleen uw
netto verbruik per jaar. Wanneer u meer teruglevert dan het eigen verbruik dan geldt hetzelfde levertarief. U krijgt over
dit gedeelte echter geen Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie terug. U dient voor teruglevering aangemeld
te zijn bij uw netbeheerder. Dat kan eenvoudig via www.energieleveren.nl.
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leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg
HVC ZON VAST TARIEF 3 JAAR
Groene elektriciteit met Garantie van Oorsprong Nederlandse Zonnestroom van HVC.
Aansluitingen met capaciteit t/m 3x80 ampère (maximaal verbruik van 50.000 kWh per jaar).

Leveringskosten Elektriciteit HVC Zon Vast 3 jaar
Vaste leveringskosten HVC Zon Vast 3 jaar

Inclusief 21% BTW
€ 70,00

per jaar

€ -558,56

per jaar

de vaste leveringskosten dalen na het 1e en 2e jaar met € 2 per jaar
Vermindering energiebelasting (met verblijfsfunctie)
Enkeltariefmeter

Enkeltarief

Variabele leveringskosten HVC Zon Vast 3 jaar
gelijk of minder dan

3x25 ampère (E1A)

€ 0,09090

per kWh

gelijk of minder dan

3x80 ampère (E2A)

€ 0,08977

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,11408

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,06248

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,03630

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,04973

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,24128

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,20311

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,24015

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,20198

per kWh

Energiebelasting

Opslag Duurzame Energie
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leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg
Dubbeltariefmeter (daluren van 23:00 - 7:00 uur) 1)

Normaaltarief

Daltarief

Variabele leveringskosten HVC Zon Vast 3 jaar
gelijk of minder dan

3x25 ampère (E1B)

€ 0,10053

€ 0,08284

per kWh

gelijk of minder dan

3x80 ampère (E2B)

€ 0,09829

€ 0,08125

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,11408

€ 0,11408

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,06248

0,06248

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,03630

€ 0,03630

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,04973

€ 0,04973

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,25091

€ 0,23322

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,21274

€ 0,19505

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,24867

€ 0,23163

per kWh

Totaal ≤ 3x80 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,21050

€ 0,19346

per kWh

Energiebelasting

Opslag Duurzame Energie

1)

Daluren: Op werkdagen van 23:00 tot 7:00 uur (voor Noord-Brabant, Limburg en een aantal gemeenten in Zuid-Holland van 21:00 tot
7:00 uur), in de weekenden en op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2 e
Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Teruglevering elektriciteit
De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op jaarbasis salderen. U betaalt dus alleen uw
netto verbruik per jaar. Wanneer u meer teruglevert dan het eigen verbruik dan geldt hetzelfde levertarief. U krijgt over dit
gedeelte echter geen Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie terug. U dient voor teruglevering aangemeld te zijn
bij uw netbeheerder. Dat kan eenvoudig via www.energieleveren.nl.
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leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg
Dubbeltariefmeter (daluren van 21:00 - 7:00 uur) 1)

Normaaltarief

Daltarief

Variabele leveringskosten HVC Zon Vast 3 jaar
3x25 ampère (E1C)

€ 0,10413

€ 0,08447

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,11408

€ 0,11408

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,06248

€ 0,06248

per kWh

0 - 10.000 kWh per jaar

€ 0,03630

€ 0,03630

per kWh

10.000 - 50.000 kWh per jaar

€ 0,04973

€ 0,04973

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (0 - 10.000 kWh per jaar)

€ 0,25451

€ 0,23485

per kWh

Totaal ≤ 3x25 ampère (10.000 - 50.000 kWh per jaar)

€ 0,21634

€ 0,19668

per kWh

gelijk of minder dan
Energiebelasting

Opslag Duurzame Energie

1)

Daluren: Op werkdagen van 23:00 tot 7:00 uur (voor Noord-Brabant, Limburg en een aantal gemeenten in Zuid-Holland van 21:00
tot 7:00 uur), in de weekenden en op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2 e
Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Teruglevering elektriciteit
De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op jaarbasis salderen. U betaalt dus alleen uw
netto verbruik per jaar. Wanneer u meer teruglevert dan het eigen verbruik dan geldt hetzelfde levertarief. U krijgt over
dit gedeelte echter geen Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie terug. U dient voor teruglevering aangemeld
te zijn bij uw netbeheerder. Dat kan eenvoudig via www.energieleveren.nl.
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leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg
Netbeheerkosten
Netbeheerkosten Elektriciteit (Capaciteitstarief), 3x25 ampère*
Inclusief 21% BTW

Cogas
Enduris
Enexis
Liander
Rendo
Stedin
Westland
*

€ 239,86

per jaar

€ 285,84

per jaar

€ 250,81

per jaar

€ 274,18

per jaar

€ 221,35

per jaar

€ 237,83

per jaar

€ 284,91

per jaar

het capaciteitstarief is per netbeheerder verschillend en afhankelijk van de capaciteit (in ampère) van uw aansluiting. Wij verwijzen
u naar de website van uw netwerkbeheerder voor de capaciteitstarieven.

Incassokosten
Wanneer niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, geldt het volgende:




Er worden geen kosten in rekening gebracht voor betalingsherinneringen en aanmaningen
Voor het buitengerechtelijk incassoproces
geldt:

Hoofdsom

Over de eerste

€ 2.500,00

Percentage ten hoogste 15%

Over de volgende

€ 2.500,00

Percentage ten hoogste 10%

Over het meerdere

Percentage ten hoogste 2%

Vordering jonger dan 1 jaar: % over de hoofdsom
Vordering ouder dan 1 jaar: % over de hoofdsom + rente
Voor zakelijke klanten (B-to-B) geldt: Incassokosten volgens Algemene Voorwaarden

Vergoeding incassokosten
Minimum € 40

Vergoeding incassokosten
Maximum € 6.775
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leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers:
vervolg
Extra kosten

Betaalwijze

Inclusief 21% BTW

Kosten voor handmatige betaling in plaats van automatische incasso

€ 2,50

Opzegvergoeding

per maand

Inclusief 21% BTW

U kunt uw contract tussentijds opzeggen. Hiervoor zullen kosten in rekening gebracht worden omdat u het contract
eerder ontbindt dan afgesproken, dit heet een opzegvergoeding
Vaste looptijd 1 jaar

Resterende looptijd minder dan 1 jaar

€ 50,00

per product

Vaste looptijd 3 jaar

Resterende looptijd minder 1,5 jaar

€ 50,00

per product

Resterende looptijd tussen 1,5 en 2 jaar

€ 75,00

per product

Resterende looptijd tussen 2 en 2,5 jaar

€ 100,00

per product

Resterende looptijd langer dan 2,5 jaar

€ 125,00

per product

Voor meer informatie over HVC Energie, de producten en de Algemene Voorwaarden kunt u terecht op onze website
www.hvcgroep.nl of bellen met 0800 - 0700.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden.

