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Tarieven Qurrent Energie – 3 jaar Prijs Zeker - Groene Stroom  
 
Vaste Stroomtarieven voor het 3 jaarcontract. De tarieven zijn geldig van 1 mei 2015 tot en met  
31 mei 2018 voor klanten die zich in mei 2015 hebben aangemeld en binnen 3 maanden na  
1 mei 2015 switchen. Onderstaande leveringstarieven zijn exclusief netbeheerkosten. 
 
 Kale 

inkoopprijs  
Opslagen* Energie- 

belasting** 
 

Opslag 
Duurzame 
Energie 
(ODE)*** 

GVO**** Btw Totaal 
incl. btw 

Enkel tarief € 0,0391 € 0,0077 € 0,1196 € 0,0036 € 0,0015 € 0,0360 € 0,2075 

Normaal tarief € 0,0475 € 0,0077 € 0,1196 € 0,0036 € 0,0015 € 0,0378 € 0,2177 

Dal tarief € 0,0318 € 0,0077 € 0,1196 € 0,0036 € 0,0015 € 0,0345 € 0,1987 

Vaste 
leveringskosten 

    
 

Vastrecht € 6,05 per 
maand 

Alle variabele leveringskosten zijn per kWh stroom.  
 
* Qurrent krijgt op de kale stroomprijs opslagen in rekening gebracht voor 

programmaverantwoordelijkheid, balancering, profilering en allocatie. Deze kosten 
worden 1 op 1 doorberekend aan de klant. 

**  Energiebelasting is een overheidsheffing op het verbruik van stroom. Over dit bedrag 
wordt btw in rekening gebracht. Van overheidswege opgelegde maatregelen zoals 
energiebelasting, ODE, heffingskorting en/of btw worden door Qurrent één op één 
doorberekend aan de klant. 

*** Opslag Duurzame Energie (ODE) is heffing die door de overheid per 1 januari 2013 in het 
leven is geroepen om investeringen in duurzame energie te stimuleren. Over dit bedrag 
wordt btw in rekening gebracht.  

**** GVO staat voor Garantie van Oorsprong. Dit is de bron van duurzame energie die door 
Qurrent wordt geleverd en geeft de zekerheid dat de energie duurzaam is opgewekt. 
 

Vermindering energiebelasting 
Op de energiebelasting geldt een heffingskorting van € 377,33 per jaar (voor verblijfsruimtes). Dit 
wordt in de maandelijkse voorschotten en jaarafrekening verrekend.  
 
Netbeheerkosten 
Naast de vaste en variabele kosten betaal je ook netbeheerkosten voor het beheren en 
onderhouden van het netwerk en meterhuur. Voor een gemiddelde gebruiker bedragen de 
netbeheerkosten elektriciteit € 240,12 incl. BTW per jaar. Dit is gebaseerd op tarieven van Liander. 
De werkelijke kosten zijn afhankelijk van netwerkbeheerder. Dit bedrag is gebaseerd op de 
tarieven van Liander voor 2015. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de eigen netbeheerder. 
Deze tarieven worden doorberekend aan de klant. 
 
Bovenstaande leveringskosten gelden uitsluitend voor consumentenaansluitingen t/m 3*80 
ampère. 
 
Terugleveren zelf opgewekte stroom 
Wek je zelf met zonnepanelen stroom op, dan verrekenen wij dat met de door jou gebruikte 
hoeveelheid stroom. Zo ontvang je per opgewekte kWh stroom net zoveel als je per kWh betaalt, 
tot een maximum van jouw jaarverbruik. Voor het deel dat je meer opwekt dan je verbruikt 
ontvang je een terugleververgoeding van €0,10 (exclusief BTW).  
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Tarieven Qurrent energie – 3 jaar Prijs Zeker - gecompenseerd gas  
 
Vaste Gastarieven voor het 3 jaarcontract. De tarieven zijn geldig van 1 mei 2015 tot en met 31 
mei 2018 voor klanten die zich in mei 2015 hebben aangemeld en binnen 3 maanden na 1 mei 
2015 switchen. Onderstaande leveringstarieven zijn exclusief netbeheerkosten. 
 
Alle variabele kosten zijn per m3 gas.  

 
 
* De regiotoeslag gas is een extra toeslag die in rekening wordt gebracht op basis van de 

afstand tussen de klant en de bron (provincie Groningen). Hoe verder de afstand van de 
bron, hoe hoger de regiotoeslag. 

 

 
  

Regio Kale 
inkoopprijs 

Regio-
toeslag 
gas *  

Opslagen 
** 

Energie- 
belasting 
*** 

Opslag 
duurzame 
Energie 
(ODE)**** 

CO2-com-
pensatie 

Bt Totaal incl. 
btw 

Regio 1 € 0,2306 € 0,0110 € 0,0383 € 0,1911 € 0,0074 € 0,0059 € 0,1017 € 0,5860 
Regio 2 € 0,2306 € 0,0220 € 0,0383 € 0,1911 € 0,0074 € 0,0059 € 0,1040 € 0,5993 
Regio 3 € 0,2306 € 0,0133 € 0,0383 € 0,1911 € 0,0074 € 0,0059 € 0,1022 € 0,5888 
Regio 4 € 0,2306 € 0,0069 € 0,0383 € 0,1911 € 0,0074 € 0,0059 € 0,1008 € 0,5810 
Regio 5 € 0,2306 € 0,0154 € 0,0383 € 0,1911 € 0,0074 € 0,0059 € 0,1026 € 0,5913 
Regio 6 € 0,2306 € 0,0168 € 0,0383 € 0,1911 € 0,0074 € 0,0059 € 0,1029 € 0,5930 
Regio 7 € 0,2306 € 0,0166 € 0,0383 € 0,1911 € 0,0074 € 0,0059 € 0,1029 € 0,5928 
Regio 8 € 0,2306 € 0,0078 € 0,0383 € 0,1911 € 0,0074 € 0,0059 € 0,1010 € 0,5821 
Regio 9 € 0,2306 € 0,0149 € 0,0383 € 0,1911 € 0,0074 € 0,0059 € 0,1025 € 0,5907 
Regio 10 € 0,2306 € 0,0146 € 0,0383 € 0,1911 € 0,0074 € 0,0059 € 0,1025 € 0,5904 
         
Vaste 
leveringsk
osten 

     Vastrecht € 6,05 per 
maand 
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** Qurrent krijgt op de kale gasprijs opslagen in rekening gebracht voor 
programmaverantwoordelijkheid, balancering, profilering en allocatie. Deze kosten 
worden  doorberekend aan de klant. 

*** Energiebelasting is een heffing van de overheid op het verbruik van gas. Over dit bedrag 
wordt btw in rekening gebracht. Van overheidswege opgelegde maatregelen zoals 
energiebelasting, ODE, heffingskorting en/of btw worden door Qurrent één op één 
doorberekend aan de klant. 

**** Opslag Duurzame Energie (ODE) is heffing die door de overheid per 1 januari 2013 in het 
leven is geroepen om investeringen in duurzame energie te stimuleren. Over dit bedrag 
wordt btw in rekening gebracht.. 

 
 
Netbeheerkosten 
Naast de vaste en variabele leveringskosten betaal je ook netbeheerkosten voor het beheren en 
onderhouden van het netwerk en meterhuur. Voor een gemiddelde gebruiker bedragen de 
netbeheerkosten gas € 160,72 incl. BTW per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op de tarieven van 
Liander voor 2015. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de eigen netwerkbeheerder. Deze 
tarieven worden doorberekend aan de klant. 
 
Bovenstaande leveringskosten gelden uitsluitend voor consumentenaansluitingen met een totale 
capaciteit van maximaal 40 m3 per uur. 
 
 


