
 

 
Tarievenoverzicht Modelcontract DGB Energie elektriciteit en gas voor huishoudelijke klanten met  
flexibele looptijd per 1 september 2022 
 
 
De totale kosten voor de levering van elektriciteit bestaan uit het leveringstarief, de energiebelasting, de opslag 
duurzame energie, evt. heffingskorting (belastingvrije voet energiebelasting), netbeheerkosten en de btw.  
De totale kosten voor de levering van gas bestaan uit het leveringstarief, de energiebelasting, de opslag duurzame 
energie, netbeheerkosten en de btw. 
 
Hieronder vindt u de leveringstarieven zowel exclusief als inclusief 9% btw. 
 
Deze tarieven gelden voor elektriciteitsaansluitingen met een capaciteit t/m 3 x 80 ampère en voor  
gasaansluitingen met een aansluitcapaciteit t/m 40 m³/uur en zijn van toepassing voor klanten die hebben  
gekozen voor een overeenkomst zonder vaste einddatum. 
 
Elektriciteit levering      Tarief excl. BTW  Tarief incl. 9% BTW 
 

Vaste leveringskosten per jaar      € 108,00   € 117,72 

 
Leveringstarieven per kWh      
Levering van Elektriciteit Hoog/Dag 100% Groen   € 0,9199   € 1,0027 
Levering van Elektriciteit Laag/Nacht 100% Groen (23:00 – 07:00)  € 0,7559   € 0,8239 
Levering van Elektriciteit Laag/Avond 100% Groen (21:00 – 07:00) € 0,7849   € 0,8555 
Levering van Elektriciteit Enkel 100% Groen    € 0,8370   € 0,9123 
 
Energiebelasting 2022 per kWh 
Energiebelasting Elektriciteit (schijf 1< 10.000 kWh)    € 0,03679  € 0,04010 
Energiebelasting Elektriciteit (schijf 2 10.001 - 50.000 kWh)   € 0,04361  € 0,04753 
Energiebelasting Elektriciteit (schijf 3 50.001 - 10 miljoen kWh) € 0,01189  € 0,01296 
Belastingvrije voet energiebelasting per dag    -€ 1,86748  -€ 2,03555 
 
Opslag duurzame energie 2022 per kWh     
ODE Elektriciteit (schijf 1 < 10.000 kWh)     € 0,0305   € 0,0332 
ODE Elektriciteit (schijf 2 10.001 - 50.000 kWh)    € 0,0418   € 0,0456 
ODE Elektriciteit (schijf 3 50.001 - 10 miljoen kWh)    € 0,0229   € 0,0250 
 
Tarieven inclusief Energiebelasting en opslag duurzame energie (0 – 10.000 kWh) 2022 per kWh 
Levering van Elektriciteit Hoog/Dag 100% Groen   € 0,9872   € 1,0760 
Levering van Elektriciteit Laag/Nacht 100% Groen (23:00 – 07:00) € 0,8232   € 0,8973 
Levering van Elektriciteit Laag/Avond 100% Groen (21:00 – 07:00) € 0,8522   € 0,9289 
Levering van Elektriciteit Enkel 100% Groen    € 0,9043   € 0,9857 
 
Netbeheerkosten elektriciteit per dag  
Capaciteitstarief elektriciteit     € 0,62420  € 0,68038 
 
Bovengenoemd tarief is van toepassing op een aansluiting met een doorlaatwaarde van 3x25A op basis van de grootste 
netbeheerder van Nederland. Uw netbeheertarieven op uw jaarrekeningkunnen afwijken van bovengenoemde tarieven. 
 
Afrondingsverschillen voorbehouden. 

 

 

 

 



 

Elektriciteit terugleververgoeding 

Indien u gedurende het Modelcontract het voornemen heeft om elektriciteit terug te leveren aan het net, 
bijvoorbeeld door gebruik van zonnepanelen, dient u dit onverwijld mede te delen aan DGB Energie. U dient het 
Informatieformulier Zonnepanelen ingevuld en ondertekend te retourneren. Dit formulier staat op onze website. 
 

Salderen van energie 

Heeft u elektriciteit teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, dan wordt dit op uw jaarnota weggestreept tegen de 
elektriciteit die DGB Energie aan u heeft geleverd. Deze verrekening wordt ‘salderen’ genoemd.  
DGB Energie saldeert uw verbruik onbeperkt tot de salderingsgrens. De salderingsgrens is gelijk aan het aantal kWh 
dat u afneemt van DGB Energie. 
 
Terugleververgoeding 

DGB Energie saldeert de elektriciteit die u opwekt tegen de elektriciteit die u afneemt tegen het leveringstarief 
inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en btw.  
Heeft u netto meer teruggeleverd dan u heeft verbruikt? Dan ontvangt u voor deze extra teruggeleverde elektriciteit 
van DGB Energie een terugleververgoeding per kWh.  
 
Omdat de hoogte van de terugleververgoeding aan verandering onderhevig, kan de hoogte redelijkerwijs niet vooraf 
worden berekend. De hoogte van de terugleververgoeding wordt bepaald aan de hand van een aantal parameters, 
zoals:  

- marktontwikkelingen van energieprijzen; en  
- richtlijnen van de overheid.  

 
Periodiek kan de hoogte van de terugleververgoeding veranderen vanwege overheidsbesluiten, veranderende wet- 
en regelgeving of geopolitieke en economische ontwikkelingen, dan wel marktontwikkelingen die op grond van de 
redelijkheid en billijkheid een aanpassing van de terugleververgoeding noodzakelijk maken. De actuele 
terugleververgoeding kunt u steeds op onze website raadplegen. 
 
Terugleveringstarieven per kWh      Tarief excl. BTW  Tarief incl. 9% BTW 
Teruglevering Elektriciteit Laag/Nacht (23:00 – 07:00)   € 0,7559   € 0,8239 
Teruglevering Elektriciteit Laag/Avond (21:00 – 07:00)    € 0,7849   € 0,8555 
Teruglevering Elektriciteit Enkel     € 0,8370   € 0,9123 
   
Afrondingsverschillen voorbehouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Gas     Tarief excl. BTW  Tarief incl. 9% BTW 
 
Vaste leveringskosten per jaar   € 108,00   € 117,72 
 
Leveringstarieven per m³    
Regio 1      € 3,53264  € 3,85058 
Regio 2      € 3,53264  € 3,85058 
Regio 3      € 3,53264  € 3,85058 
Regio 4      € 3,53264  € 3,85058 
Regio 5      € 3,53264  € 3,85058 
Regio 6      € 3,53264  € 3,85058 
Regio 7      € 3,53264  € 3,85058 
Regio 8      € 3,53264  € 3,85058 
Regio 9      € 3,53264  € 3,85058 
Regio 10     € 3,53264  € 3,85058 
 
Energiebelasting 2022 per m³    
Energiebelasting Gas (schijf 1 <170.000 m3)  € 0,36322  € 0,39591 
 
Opslag duurzame energie 2022 per m³   
ODE Gas (schijf 1 <170.000 m3)  € 0,0865   € 0,0943 
 

Tarieven inclusief Energiebelasting en opslag duurzame energie (1 – 170.000 m³) 2022 per m³ 
Regio 1      € 3,98236  € 4,34077 
Regio 2      € 3,98236  € 4,34077 
Regio 3      € 3,98236  € 4,34077 
Regio 4      € 3,98236  € 4,34077 
Regio 5      € 3,98236  € 4,34077 
Regio 6      € 3,98236  € 4,34077 
Regio 7      € 3,98236  € 4,34077 
Regio 8      € 3,98236  € 4,34077 
Regio 9      € 3,98236   € 4,34077 
Regio 10     € 3,98236  € 4,34077 
 
Netbeheerkosten gas per dag 
Capaciteitstarief gas   € 0,45330  € 0,49410 
 
Bovengenoemd tarief is van toepassing op een aansluiting met een G6 meter (500-4.000 m3 per jaar) op basis van de grootste 
netbeheerder van Nederland. Uw netbeheertarieven op uw jaarrekening kunnen afwijken van bovengenoemde tarieven.  
 
Afrondingsverschillen voorbehouden. 
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NEDERLAND 


