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Onderstaande tarieven zijn te garanderen voor klanten die zich binnen 24 uur na ontvangst van dit aanbod aanmelden voor
een energiecontract met een vaste looptijd van 1 jaar. De leveringstarieven staan vanaf de start van de levering voor 1 jaar
vast.

 Elektriciteit - 1 jaar vast       

Enkeltariefmeter Leverings-
tarief
Excl. BTW

Energie-
belasting

Opslag 
duurzame 
energie

Totaal

Enkeltarief per kWh
24 uur per dag

€ 0,30000  € 0,03679  € 0,03050 € 0,36729

Dubbeltariefmeter*

Normaaltarief per kWh
07:00 - 23:00 uur € 0,32500  € 0,03679  € 0,03050 € 0,39229

Daltarief per kWh
23:00 - 07:00 uur € 0,27500  € 0,03679  € 0,03050 € 0,34229

Normaaltarief per kWh
07:00 - 21:00 uur € 0,32500  € 0,03679  € 0,03050 € 0,39229

Daltarief per kWh
21:00 - 07:00 uur € 0,27500  € 0,03679  € 0,03050 € 0,34229

Elektriciteit

Vaste leveringskosten per maand: €8,39 (excl. 
btw) 

* Genoemde tarieven zijn exclusief 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 onder-verdeling is door de netbeheerders bepaald.

Kijk voor een toelichting op de tarieven op de laatste pagina 
van dit document.

Tarieven elektriciteit & gas
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1 jaar vaste tarieven

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

Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

Postbus 23064
3001 KB Rotterdam

010-2406136 (lokaal tarief)
www.nle.nl

Gas - 1 jaar vast

Leverings-
tarief
Excl. BTW

Energie-
belasting

Opslag 
duurzame 
energie

Totaal

Regio 1  € 1,30000  € 0,36322  € 0,08650  € 1,74972 

Regio 2  € 1,30000  € 0,36322  € 0,08650  € 1,74972 

Regio 3  € 1,30000  € 0,36322  € 0,08650  € 1,74972 

Regio 4  € 1,30000  € 0,36322  € 0,08650  € 1,74972 

Regio 5  € 1,30000  € 0,36322  € 0,08650  € 1,74972 

Regio 6  € 1,30000  € 0,36322  € 0,08650  € 1,74972 

Regio 7  € 1,30000  € 0,36322  € 0,08650  € 1,74972 

Regio 8  € 1,30000  € 0,36322  € 0,08650  € 1,74972 

Regio 9  € 1,30000  € 0,36322  € 0,08650  € 1,74972 

Regio 10  € 1,30000  € 0,36322  € 0,08650  € 1,74972 
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Gas

Vaste leveringskosten per maand: €8,39 (excl. 
btw).

Bovenstaand vindt u de verschillende 
gasregio’s in Nederland.
NLE maakt geen onderscheid in regio’s en kiest 
ervoor om voor iedere klant dezelfde regiotoeslag 
te hanteren.

Tarieven* per kWh

Tarieven per m3



De leveringstarieven zijn de tarieven van NLE Zakelijk die voor het energiecontract gelden. Deze leveringstarieven staan 
gedurende de looptijd van het energiecontract vast.

Vaste leveringskosten zijn maandelijkse vergoedingen per product voor administratiekosten van NLE Zakelijk. De vaste 
leveringskosten staan gedurende de looptijd van het energiecontract vast.

Energiebelasting en opslag duurzame energie worden door de energieleverancier geïnd voor de overheid. Deze 
belastingtarieven zijn bij iedere energieleverancier hetzelfde. U ontvangt bij elektriciteit ook nog een vergoeding van de 
overheid, de zogeheten vermindering energiebelasting. In 2021 bedraagt deze vermindering energiebelasting voor 
aansluitingen met een verblijfsfunctie (bijvoorbeeld in een eengezinswoning) € 461,62  (excl. btw) per jaar, voor aansluitingen 
zonder verblijfsfunctie €0,00 per jaar. De vermindering energiebelasting wordt op uw jaarafrekening in mindering gebracht. 
De energiebelasting, opslag duurzame energie en de vermindering energiebelasting worden jaarlijks door de overheid 
vastgesteld en kunnen dus ieder jaar wijzigen.

Toelichting tarieven

De tarieven van NLE hebben betrekking op de levering van elektriciteit en gas. Daarnaast betaalt u aan uw netbeheerder ook 
voor het gebruik en onderhoud van het energienet. Voor deze kosten ontvangt u geen aparte factuur. Alle kosten staan 
namelijk op één nota. Dat is wel zo gemakkelijk voor u. 

Kosten netbeheer

       Energiebelasting per kWh (excl. btw)

0 - 10.000 kWh  € 0,03679 

10.001 - 50.000 kWh  € 0,04361 

50.001 - 10 miljoen kWh  € 0,01189 

        Energiebelasting per m3 (excl. btw)  

0 -170.000 m3  € 0,36322 

170.000 - 1.000.000 m3  € 0,06632 

De getoonde totaaltarieven zijn berekend met de energiebelasting en opslag duurzame energie over 2021. NLE Zakelijk is een geregistreerde handelsnaam van 
Nutsgroep B.V.
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Opslag duurzame energie per kWh (excl. btw)

0 - 10.000 kWh  € 0,03050 

10.001 - 50.000 kWh  € 0,04180 

50.001 - 10 miljoen kWh  € 0,02290 

Opslag duurzame energie per m3 (excl. btw)

0 -170.000 m3  € 0,08650 

170.000 - 1.000.000 m3  € 0,02390 


