
Onderstaande tarieven gelden voor klanten die zich aanmelden voor een nieuw energiecontract voor onbepaalde tijd met
variabele tarieven voor gas en elektriciteit, zolang de voorraad strekt. De leveringstarieven zijn variabel. Alle tarieven zijn 
inclusief 21% btw tenzij anders vermeld.

*Als de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit in een tariefperiode die van de afgenomen elektriciteit overschrijdt, ontvangt u een 
vergoeding voor de teruggeleverde elektriciteit. Deze vergoeding is gelijk aan 50% van het kale leveringstarief per kWh, dus exclusief 
alle overheidsheffi  ngen.

 Europese wind Tarieven per kWh

Enkeltariefmeter Levering-
starief 

Teruglever-
vergoeding*
excl. btw

Energie-
belasting + 
ODE

Totaal

Enkeltarief per kWh
24 uur per dag

€ 1,28301 € 0,53017  € 0,08142 € 1,36443

Dubbeltariefmeter**

Normaaltarief per kWh
07:00 - 23:00 uur € 1,33536 € 0,55180   € 0,08142   € 1,41678

Daltarief per kWh
23:00 - 07:00 uur  € 1,23841 € 0,51174 € 0,08142 € 1,31984

Normaaltarief per kWh
07:00 - 21:00 uur € 1,33536 € 0,55180  € 0,08142  € 1,41678

Daltarief per kWh
21:00 - 07:00 uur  € 1,23841 € 0,51174 € 0,08142 € 1,31984

Elektriciteit

Vaste leveringskosten per maand: 
€6,99 (incl. btw) 

**De netbeheerder bepaalt welk dubbeltarief wordt 
gebruikt in uw regio. Het normaaltarief geldt vanaf 
07:00 uur ’s ochtends tot 21:00 of 23:00 uur ‘s 
avonds. Het daltarief gaat ‘s avonds in en geldt ‘s 
nachts, in weekenden en op nationaal erkende 
feestdagen. Afhankelijk van de regio waar u woont, 
eindigt uw normaaltarief en start uw daltarief om 
21:00 of om 23:00 uur ‘s avonds. In de meeste 
regio’s in Nederland gaat het daltarief om 23:00 uur 
in. In Noord-Brabant, Limburg en enkele regio’s 
daarbuiten gaat het daltarief om 21:00 uur in. Deze 
onderverdeling is door de netbeheerders bepaald.

Modelcontract
Variabele tarieven

De Nederlandse Energie Maatschappij B.V. (NLE)
KvK 24368825

Reguliersdwarsstraat 58a
1017 BM Amsterdam

Postbus 11950
1001 GZ Amsterdam

088-7307307 (lokaal tarief)
www.nle.nl

Gas Tarieven per m3

Leveringstarief Energie-
belasting + 
ODE

Totaal

Gas € 3,71285 €  0,54416  € 4,25701

Vaste leveringskosten per maand: € 6,99 (incl. btw).
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