Leveringstarieven gas voor kleinverbruikers:
Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar
1 maart 2019
U betaalt aan HVC Energie B.V. met handelsnaam HVC KringloopEnergie – hierna te noemen ‘HVC KringloopEnergie’ – voor de
levering van gas. 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 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 leveringstarieven zijn geldig voor offertes gemaakt tussen 1 maart en 28 maart 2019, met een startdatum van levering voor 1
maart 2019 of later. Offertes zijn 14 dagen geldig.
HVC Gas Vast
VAST TARIEF 1 JAAR
(pg. 2)

VAST TARIEF 3 JAAR
(pg. 2)

NETBEHEERKOSTEN
(pg. 4)

INCASSOKOSTEN
(pg. 5)

OVERIGE KOSTEN
(pg. 5)

VAST TARIEF 3 JAAR
(pg. 3)

NETBEHEERKOSTEN
(pg. 4)

INCASSOKOSTEN
(pg. 5)

OVERIGE KOSTEN
(pg.5)

VAST TARIEF 3 JAAR
(pg. 4)

NETBEHEERKOSTEN
(pg. 4)

INCASSOKOSTEN
(pg. 5)

OVERIGE KOSTEN
(pg. 5)

HVC Gas CO2 neutraal Vast
VAST TARIEF 1 JAAR
(pg. 3)

HVC G10 biogas Vast
VAST TARIEF 1 JAAR
(pg. 4)
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HVC GAS VAST TARIEF 1 JAAR
Aardgas uit fossiele bronnen. Aansluitingen met maximaal G25 gasmeter en capaciteit t/m 40 m3 per uur (maximaal verbruik
van 170.000 m3 per jaar).

Leveringskosten HVC Gas Vast 1 jaar

Inclusief 21% BTW

Vaste leveringskosten HVC Gas Vast 1 jaar

€ 70,00

per jaar

Variabele leveringskosten HVC Gas Vast 1 jaar

€ 0,28900

per m3

Energiebelasting 0 - 170.000 m3 per jaar

€ 0,35469

per m3

Opslag Duurzame Energie 0 - 170.000 m3 per jaar

€ 0,06340

per m3

Totaal

€ 0,70709

per m3

de vaste leveringskosten dalen na het

1e

en

2e

jaar met € 2 per jaar

Gastarief

HVC GAS VAST TARIEF 3 JAAR
Aardgas uit fossiele bronnen. Aansluitingen met maximaal G25 gasmeter en capaciteit t/m 40 m3 per uur (maximaal verbruik
van 170.000 m3 per jaar).

Leveringskosten HVC Gas Vast 3 jaar

Inclusief 21% BTW

Vaste leveringskosten HVC Gas Vast 3 jaar

€ 70,00

per jaar

Variabele leveringskosten HVC Gas Vast 3 jaar

€ 0,27789

per m3

Energiebelasting 0 - 170.000 m3 per jaar

€ 0,35469

per m3

Opslag Duurzame Energie 0 - 170.000 m3 per jaar

€ 0,06340

per m3

Totaal

€ 0,69598

per m3

de vaste leveringskosten dalen na het

1e

en

2e

jaar met € 2 per jaar

Gastarief

2

HVC GAS CO2 NEUTRAAL VAST TARIEF 1 JAAR
Aardgas met volledige CO2-compensatie volgens de Gold Standard. Dit is het strengste keurmerk op het gebied van CO2compensatie, 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 HVC Gas CO2 Neutraal Vast 1 jaar
Vaste leveringskosten HVC Gas CO2 Neutraal Vast 1 jaar

Inclusief 21% BTW
€ 70,00

per jaar

Variabele leveringskosten HVC Gas CO2 Neutraal Vast 1 jaar

€ 0,30352

per m3

Energiebelasting 0 - 170.000 m3 per jaar

€ 0,35469

per m3

Opslag Duurzame Energie 0 - 170.000 m3 per jaar

€ 0,06340

per m3

Totaal

€ 0,72161

per m3

de vaste leveringskosten dalen na het

1e

en

2e

jaar met € 2 per jaar

Gastarief

HVC GAS CO2 NEUTRAAL VAST TARIEF 3 JAAR
Aardgas met volledige CO2-compensatie volgens de Gold Standard. Dit is het strengste keurmerk op het gebied van CO2compensatie, 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 HVC Gas CO2 Neutraal Vast 3 jaar
Vaste leveringskosten HVC Gas CO2 Neutraal Vast 3 jaar

Inclusief 21% BTW
€ 70,00

per jaar

Variabele leveringskosten HVC Gas CO2 Neutraal Vast 3 jaar

€ 0,29241

per m3

Energiebelasting 0 - 170.000 m3 per jaar

€ 0,35469

per m3

Opslag Duurzame Energie 0 - 170.000 m3 per jaar

€ 0,06340

per m3

Totaal

€ 0,71050

per m3

de vaste leveringskosten dalen na het

1e

en

2e

jaar met € 2 per jaar

Gastarief
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HVC G10 BIOGAS VAST TARIEF 1 JAAR
HVC maakt uit het GroenteFruitTuin afval (GFT) in onze vergister in Middenmeer groen biogas. In G10 biogas zit 10% van dit
groene biogas. De overige 90% wordt volledig CO2-gecompenseerd 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 HVC G10 Biogas Vast 1 jaar
Vaste leveringskosten HVC G10 Biogas Vast 1 jaar

Inclusief 21% BTW
€ 70,00

per jaar

Variabele leveringskosten HVC G10 Biogas Vast 1 jaar

€ 0,31448

per m3

Energiebelasting 0 - 170.000 m3 per jaar

€ 0,35469

per m3

Opslag Duurzame Energie 0 - 170.000 m3 per jaar

€ 0,06340

per m3

Totaal

€ 0,73257

per m3

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

Gastarief

HVC G10 BIOGAS VAST TARIEF 3 JAAR
HVC maakt uit het GroenteFruitTuin afval (GFT) in onze vergister in Middenmeer groen biogas. In G10 biogas zit 10% van dit
groene biogas. De overige 90% wordt volledig CO2-gecompenseerd 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 HVC G10 Biogas Vast 3 jaar
Vaste leveringskosten HVC G10 Biogas Vast 3 jaar

Inclusief 21% BTW
€ 70,00

per jaar

Variabele leveringskosten HVC G10 Biogas Vast 3 jaar

€ 0,30337

per m3

Energiebelasting 0 - 170.000 m3 per jaar

€ 0,35469

per m3

Opslag Duurzame Energie 0 - 170.000 m3 per jaar

€ 0,06340

per m3

Totaal

€ 0,72146

per m3

Cogas

€ 169,24

per jaar

Enduris

€ 154,18

per jaar

Enexis

€ 170,61

per jaar

Liander

€ 191,19

per jaar

Rendo

€ 173,35

per jaar

Stedin

€ 171,93

per jaar

Westland

€ 149,15

per jaar

de vaste leveringskosten dalen na het

1e

en

2e

jaar met € 2 per jaar

Gastarief

NETBEHEERKOSTEN
Netbeheerkosten Gas (Capaciteitstarief), t/m G6, 500 ≤ SJV < 4.000 m3*
Inclusief 21% BTW

* 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.
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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
Minimum € 40

Over de eerste

€ 2.500,00

15%

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

EXTRA KOSTEN
Betaalwijze

Inclusief 21% BTW

Kosten voor handmatige betaling in plaats van automatische incasso

€ 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 KringloopEnergie, de producten en de Algemene Voorwaarden kunt u terecht op onze website
www.hvcgroep.nl/kringloopenergie of bellen met 088 6464 100.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden.
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