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leveringstarieven gas voor kleinverbruikers:  
(Modelcontract) variabel tarief geldig van 1 januari tot en met 31 juni 2023 

 

U betaalt aan HVC Energie B.V. met handelsnaam HVC Energie – hierna te noemen ‘HVC Energie’ – voor de levering 
van gas. De leveringskosten beslaan maar een deel van de totale energiekosten die HVC Energie 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 Energie ook de 
kosten die betrekking hebben op de aansluiting op het net, het transport van gas 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 variabele leveringstarieven zijn in principe geldig tot en met 31 juni 2023. Deze kunnen echter tussentijds wijzigen als 
gevolg van: overheidsbesluiten en de ontwikkelingen op de markt voor gas waaronder prijsontwikkeling op de 
groothandelsmarkt voor gas en wijzigingen met betrekking tot prijs- en inkooprisico’s. 
 

Prijsplafond vastgesteld door de overheid 
De overheid heeft een prijsplafond vastgesteld tot een verbruik van 1.200 m3. Deze vindt u op pagina 2 van dit 
tarievenblad. Boven het verbruik van 1.200 m3 gelden de contractprijzen zoals weergegeven vanaf pagina 3 in dit 
tarievenblad. Het prijsplafond geldt alleen voor actieve kleinverbruik aansluitingen. Voor meer toelichting over het 
prijsplafond verwijzen we u naar deze pagina. 
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http://www.hvcgroep.nl/kringloopenergie
https://www.hvcgroep.nl/prijsplafond-voor-energie
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leveringstarieven prijsplafond voor kleinverbruikers:  
Prijsplafond tarief vastgesteld door de overheid geldig van 1 januari tot en 
met 31 december 2023 – tot een verbruik van maximaal 1.200 m3 
 
Prijsplafond tarief  
 
Aardgas met volledige CO2-compensatie volgens de Gold Standard. Dit is het strengste keurmerk op het gebied van 
CO2-compensatie, waarmee enerzijds CO2-uitstoot wordt bespaard, en anderzijds ook de lokale samenleving wordt 
ondersteund. Zo ondersteunt HVC een cookstove project in Ghana. 
Onderstaande tarieven gelden alleen voor aansluitingen met maximaal G25 gasmeter en capaciteit t/m 40 m3 per uur 
(maximaal verbruik van 170.000 m3 per jaar).  
 
Leveringskosten Gas HVC CO2 neutraal    Incl. 0% btw  

 
          

 
  

Variabele leveringskosten prijsplafond tarief tot 1.200 m3 
 

€ 0,85734    per m3 

Energiebelasting*  
      

 
 0 - 170.000 m3 per jaar 

    
 € 0,59266 per m3 

Opslag Duurzame Energie  
     

 
 0 - 170.000 m3 per jaar 

    
 € 0,00000 per m3 

Totaal 
  

€ 1,45000 per m3 

*De hoogte van de energiebelasting in 2023 is onder voorbehoud, gezien deze nog definitief moet worden vastgesteld 
door de overheid. Zodra de definitieve energiebelasting bekend is, actualiseren wij het tariefblad. De nieuwe versie kunt 
u vinden op onze website. HVC heeft geen invloed op de hoogte van de energiebelasting en belast deze één op één 
door aan de klant. 
 

Hoe vind ik het prijsplafondtarief terug op mijn jaarnota 
Tot een verbruik van 1.200 m3 gas betaalt u maximaal €1,45 per m3 inclusief btw. Op de jaarnota wordt het prijsplafond 
weergegeven als een korting op de normale contractprijs. Deze contractprijs vindt u verderop in dit tarievenblad. Het 
verbruik wordt in eerste instantie afgerekend tegen de contractprijs. Hierna wordt uitgerekend wat het verschil is tussen 
de contractprijs en de plafondprijs. Het plafondverbruik van maximaal 1.200 m3 wordt tegen dit verschil afgerekend en 
als een ‘vergoeding prijsplafond overheid’ weergegeven op de jaarnota. 

  

http://www.hvcgroep.nl/kringloopenergie
https://www.hvcgroep.nl/afval-energie-warmte/energie-van-hvc/downloads-en-links
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leveringstarieven gas voor kleinverbruikers:  
(Modelcontract) variabel tarief geldig van 1 januari tot en met 31 juni 2023 

 
 
HVC CO2 neutraal – variabel tarief (modelcontract)    
 
Aardgas met volledige CO2-compensatie volgens de Gold Standard. Dit is het strengste keurmerk op het gebied van 
CO2-compensatie, waarmee enerzijds CO2-uitstoot wordt bespaard, en anderzijds ook de lokale samenleving wordt 
ondersteund. Zo ondersteunt HVC een cookstove project in Ghana. 
Onderstaande tarieven gelden alleen voor aansluitingen met maximaal G25 gasmeter en capaciteit t/m 40 m3 per uur 
(maximaal verbruik van 170.000 m3 per jaar).  
  

Leveringskosten Gas HVC CO2 neutraal 
    

Inclusief 21% BTW 

Gastarief                 

Variabele leveringskosten HVC CO2 neutraal Gas Vrij 
 

 € 2,55567 per m3 

Energiebelasting* 0 - 170.000 m3 per jaar 
    

 € 0,59266 per m3 

Opslag Duurzame Energie 0 - 170.000 m3 per jaar 
   

 € 0,00000 per m3 

Totaal        € 3,14833 per m3 

         
*De hoogte van de energiebelasting in 2023 is onder voorbehoud, gezien deze nog definitief moet worden vastgesteld 
door de overheid. Zodra de definitieve energiebelasting bekend is, actualiseren wij het tariefblad. De nieuwe versie kunt 
u vinden op onze website. HVC heeft geen invloed op de hoogte van de energiebelasting en belast deze één op één 
door aan de klant. 

 
  

http://www.hvcgroep.nl/kringloopenergie
https://www.hvcgroep.nl/afval-energie-warmte/energie-van-hvc/downloads-en-links
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leveringstarieven gas voor kleinverbruikers:  
vervolg 
 
 
Vaste leveringskosten 

Leveringskosten HVC Gas 
  

Inclusief 21% BTW 

Vaste leveringskosten HVC Gas 
  

       € 70,00 per jaar 

de vaste leveringskosten dalen na het 1e en 2e jaar met € 2 per jaar 
   

 
Netbeheerkosten 
De netbeheerkosten zijn nog niet allemaal definitief goedgekeurd door de ACM. Zodra alle 
netbeheerkosten bekend zijn, actualiseren wij het tariefblad. U vindt de laatste versie van het 
tariefblad op onze website. Vooralsnog verwijzen wij u voor de tarieven naar de website van uw 
netbeheerder. 
 

Netbeheerkosten Gas (Capaciteitstarief), t/m G6, 500 ≤ SJV < 4.000 m3* 

Inclusief 21% BTW 

Cogas  

      
  

Enexis 

      
  

Liander 

      
  

Rendo 

      
  

Stedin 

      
  

Stedin (Zeeland) 

      
  

Westland 

      
  

* het capaciteitstarief is per netbeheerder verschillend en afhankelijk van de capaciteit (in m3 per uur) van uw aansluiting. Wij 
verwijzen u naar de website van uw netwerkbeheerder voor de capaciteitstarieven. 

 

  

http://www.hvcgroep.nl/kringloopenergie
https://www.hvcgroep.nl/afval-energie-warmte/energie-van-hvc/downloads-en-links
https://cogas.nl/
https://www.enexis.nl/
https://www.liander.nl/consument
https://www.rendonetwerken.nl/
https://www.stedin.net/
https://zeeland.stedin.net/
https://www.westlandinfra.nl/
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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  Percentage ten hoogste    
Vergoeding 
incassokosten 

Over de eerste  € 2.500,00 
  

15% 
 

Minimum € 40 

Over de volgende  € 2.500,00 
  

10% 
   

Over het meerdere 
   

2% 
 

Maximum € 6.775 

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

  

http://www.hvcgroep.nl/kringloopenergie
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Overige kosten        

         

Betaalwijze           Inclusief 21% BTW 

Kosten voor handmatige betaling in plaats van automatische incasso of iDEAL  € 2,50 per maand 

         

         

Opzegvergoeding  Resterende looptijd              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 
 

< 1 jaar € 50,00 per product 

Vaste looptijd 3 jaar 
 

< 1,5 jaar € 50,00 per product 

  tussen 1,5 en 2 jaar € 75,00 per product 

  tussen 2 en 2,5 jaar € 100,00 per product 

  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/energie of bellen met 0800 0700. 
 
 
Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. 
 

http://www.hvcgroep.nl/kringloopenergie

