
 

Overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas 
bij een dynamisch contract 

 
Elektriciteit 
Door gebruik te maken van het Stroom Dynamisch contract van Vrijopnaam kies je voor een 
stroomprijs per uur. Het leveringstarief van elektriciteit is gebaseerd op de per uur variërende 
stroomprijs van de EPEX Day Ahead markt. 

 

Het prijsplafond 

Vanuit de overheid heb je in 2023 recht op een korting op je energiekosten: het zogenoemde 
‘Prijsplafond’. 

• Voor stroom wordt het maximale tarief € 0,40 per kWh tot een verbruik van 2.900 kWh in 
2023. 

Voor de stroom die je meer verbruikt dan 2.900 kWh betaal je onderstaande tarieven. 

 

Leveringstarief  

Het dynamische leveringstarief voor elektriciteit bestaat de volgende componenten: 

• De per uur variërende marktprijs; EPEX Day Ahead in €/kWh;   
• Een inkoopvergoeding in €/kWh. Dit is een vergoeding in €/kWh die Vrijopnaam in rekening 

brengt voor de inkoop en afhandeling van elektriciteit op de energiebeurs;  
• Energiebelasting; 
• Een btw percentage van 21%. 

In de onderstaande tabel wordt het totale variabele leveringstarief voor elektriciteit schematisch 
weergegeven. 

 

Prijsopbouw Vrijopnaam Wettelijke heffingen 

Per kWh Tarief (1) Inkoopvergoeding (2) Energiebelasting (3) Btw 

Dynamisch tarief EPEX Day Ahead € 0,026 € 0,12599 21% 

      

    Btw Totaal 

Vaste leveringskosten per dag € 0,17661   €0,03709 € 0,2137 
 

 

Toelichting 

Het bovenstaande leveringstarief geldt uitsluitend voor aansluitingen t/m 3x80A. 
 



 

(1) Tarief 

Dit is het tarief van Vrijopnaam voor stroom per uur. Je kunt de uurtarieven van de EPEX DayAhead 
markt raadplegen in de (web)app van Vrijopnaam. Over het stroomtarief betaal je btw. 
 

(2) Inkoopvergoeding 

Het leveringstarief wordt vermeerderd met een inkoopvergoeding uitgedrukt in €/kWh. Deze 
vergoeding betaal je aan je energieleverancier voor de levering van stroom. Over de 
inkoopvergoeding betaal je btw. 
 

(3) Energiebelasting 

Energiebelasting is een heffing van de overheid op het verbruik van stroom. Over de energiebelasting 
betaal je btw. De hoogte van de energiebelasting is afhankelijk van je energieverbruik.  

 

Vermindering energiebelasting 

Op de energiebelasting geldt voor verblijfsruimtes een vermindering energiebelasting voor elektriciteit 
van € 596,86 incl. btw per jaar (€ 1,6352 per dag). Deze vermindering op de energiebelasting brengen 
wij in mindering op je termijnbedrag en wordt verrekend op de jaarnota.  

 

Netbeheerkosten  

Naast het leveringstarief en de energiebelasting betaal je ook netwerkkosten voor het beheren en 
onderhouden van het netwerk en meterhuur. Voor een gemiddelde gebruiker bedragen de 
netwerkkosten € 354,51 incl. btw per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op de tarieven van Stedin voor 
2023. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de eigen netwerkbeheerder. 

 

Zelf stroom opwekken met Paneelopnaam 

Als je met een of meerdere Panelenopnaam zelf stroom opwekt dan ontvang je daarvoor het 
variabele enkele maandtarief van Vrijopnaam inclusief btw. Dit tarief heeft een maximum van € 0,08 
per kWh. 

 

Je wekt meer stroom op dan je verbruikt met panelen op je eigen dak 

Wek je met eigen zonnepanelen thuis meer zonnestroom op dan je jaarlijks verbruikt dan ontvang je 
hiervoor een terugleververgoeding. De vergoeding bedraagt € 0,05 per kWh.  
  



 

Storingstarief elektriciteit  

Het storingstarief geldt voor de periode waarbij we jouw verbruiks- en meetgegevens van de 
netbeheerder niet hebben ontvangen, door bijvoorbeeld een storing van de slimme meter. Het 
storingstarief van Vrijopnaam is onderverdeeld in twee categorieën.  

Categorie I:  
Categorie I van het storingstarief is van toepassing in de situatie dat er verbruiks- en meetgegevens 
van de netbeheerder ontbreken van minder dan 24 uur. In deze situatie worden jouw variabele 
leveringskosten bepaald op basis van het lineaire verloop tussen het laatst ontvangen meetpunt en 
het eerst volgend beschikbare meetpunt. De verbruiksgegevens uit dit lineaire verloop worden 
gebruikt om op uurbasis af te rekenen tegen het dynamische tarief van Vrijopnaam. 

Categorie II: 
Categorie II van het storingstarief is van toepassing in de situatie dat er verbruiks- en meetgegevens 
van de netbeheerder ontbreken 24 uur of meer. In deze situatie worden jouw variabele 
leveringskosten gereconstrueerd door jouw verbruiks- en meetgegevens te baseren op het MFFBAS-
verbruiksprofiel. Het gereconstrueerde verbruik wordt afgerekend tegen het variabele enkeltarief van 
Vrijopnaam (zie volgende paragraaf).  

 

Leveringstarief variabel 

De variabele stroomtarieven van februari 2023 staan hieronder vermeld. De genoemde tarieven zijn 
per kWh.  

 

Prijsopbouw Vrijopnaam Wettelijke heffingen  

Per kWh Tarief Energiebelasting Btw Totaal 

Enkeltarief € 0,4110 € 0,12600 € 0,1128 € 0,6498 

 

 

  



 

Gas 
Door gebruik te maken van het Gas Dynamisch contract van Vrijopnaam heb je gekozen voor CO2-
gecompenseerd gas met een variërend dagtarief. De gasprijs wordt elke dag om 06:00 uur bepaald 
voor de komende 24 uur. 

 

Het prijsplafond 

Vanuit de overheid heb je in 2023 recht op een korting op je energiekosten: het zogenoemde 
‘Prijsplafond’. 

• Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per m3 tot een verbruik van 1.200 m3 in 2023.  

Voor het gas dat je meer verbruikt dan 1.200 m3 betaal je onderstaande tarieven. 

 

Leveringstarief  

Het dynamische leveringstarief voor gas bestaat uit de volgende componenten: 

• De per dag variërende marktprijs; TTF Day Ahead €/m3 (Powernext);   
• Een inkoopvergoeding in €/m3. Dit is een vergoeding in €/m3 die Vrijopnaam in rekening 

brengt voor de inkoop en afhandeling van gas op de energiebeurs; 
• Energiebelasting;  
• Een btw percentage van 21%. 

In de onderstaande tabel wordt het leveringstarief voor gas schematisch weergegeven. 

 

Prijsopbouw Vrijopnaam Wettelijke heffingen 

Per m3 Tarief (1) Inkoopvergoeding (2) Energiebelasting (3) Btw 

Dynamisch tarief TTF Day Ahead € 0,074 € 0,48980 21% 

      

    Btw Totaal 

Vaste leveringskosten per dag € 0,17661   €0,03709 € 0,2137 

 

Toelichting 

Bovenstaande leveringstarieven gelden uitsluitend voor aansluitingen met een totale capaciteit van 
maximaal 40 m3 per uur. 

 

(1) Tarief 

Dit is het tarief van Vrijopnaam voor gas. Je kunt de dagtarieven van de TTF Day Ahead markt 
raadplegen in de (web) app van Vrijopnaam. Over het gastarief betaal je btw. 

 

 

 



 

(2) Inkoopvergoeding 

Het leveringstarief wordt vermeerderd met een inkoopvergoeding uitgedrukt in €/m3. Deze 
vergoeding betaal je aan je energieleverancier voor de levering van gas. Over de inkoopvergoeding 
betaal je btw. 

 

(3) Energiebelasting 

Energiebelasting is een heffing van de overheid op het verbruik van gas. Over de energiebelasting 
betaal je btw. De hoogte van de energiebelasting is afhankelijk van je energieverbruik.  

 

Vaste leveringskosten 

De vaste leveringskosten zijn de kosten die Vrijopnaam in rekening brengt voor het kunnen uitvoeren 
van de bedrijfsprocessen.  

 

Netbeheerkosten  

Naast de leveringskosten betaal je ook netbeheerkosten voor het beheren en onderhouden van het 
netwerk en meterhuur. Voor een gemiddelde gebruiker bedragen de netbeheerkosten gas € 207,- incl. 
btw per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op de tarieven van Stedin voor 2023. De werkelijke kosten zijn 
afhankelijk van de eigen netwerkbeheerder.  

 

Storingstarief gas 

Het storingstarief geldt voor de periode waarbij we jouw verbruiks- en meetgegevens van de 
netbeheerder niet hebben ontvangen, door bijvoorbeeld een storing van de slimme meter. Het 
storingstarief van Vrijopnaam is onderverdeeld in twee categorieën.  

Categorie I:  
Categorie I van het storingstarief is van toepassing in de situatie dat er verbruiks- en meetgegevens 
van de netbeheerder ontbreken van minder dan 24 uur. In deze situatie worden jouw variabele 
leveringskosten bepaald op basis van het lineaire verloop tussen het laatst ontvangen meetpunt en 
het eerstvolgend beschikbare meetpunt. De verbruiksgegevens uit dit lineaire verloop worden 
gebruikt om op dagbasis af te rekenen tegen het dynamische tarief van Vrijopnaam. 

Categorie II: 
Categorie II van het storingstarief is van toepassing in de situatie dat er verbruiks- en meetgegevens 
van de netbeheerder ontbreken van meer dan 24 uur. In deze situatie worden jouw variabele 
leveringskosten gereconstrueerd door jouw verbruiks- en meetgegevens te baseren op het MFFBAS-
verbruiksprofiel. Het gereconstrueerde verbruik wordt vervolgens afgerekend tegen het variabele 
tarief van Vrijopnaam (zie volgende paragraaf).   



 

Leveringstarief variabel 

De variabele gastarieven van februari 2023 staan hieronder vermeld. De genoemde tarieven zijn per 
m3.  

Prijsopbouw Vrijopnaam Wettelijke heffingen  

Per m3 Tarief Energiebelasting Btw Totaal 

Gas € 1,7642 € 0,48980 € 0,4733 € 2,7273 

 

  



 

Overige kosten 
 

Termijnbedrag 

Binnen drie dagen na aanmelding ontvang je van ons een e-mail met daarin de geplande startdatum 
van levering en de hoogte van het termijnbedrag. Het maandelijkse termijnbedrag wordt rond de 26e 
van de maand, voorafgaand aan de maand van levering, geïncasseerd. De incasso van het eerste 
termijnbedrag kan hiervan afwijken. 

Mislukt de incasso dan sturen we je een week later een herinnering met betaallink. Als deze niet 
binnen de gestelde tijd betaald wordt dan ontvang je een tweede herinnering met betaallink. 

Eenmaal per jaar wordt er een jaarafrekening gemaakt op basis van jouw daadwerkelijke verbruik. 

 

Kosten bij te late betaling 

Bij een niet-tijdige betaling ontvang je een herinnering. Na de herinnering ontvang je een laatste 
betaalmogelijkheid voor elk openstaand bedrag dat niet binnen veertien dagen na de herinnering is 
betaald. Indien de laatste betaalmogelijkheid niet binnen de gestelde termijn van veertien dagen 
wordt betaald dan worden kosten van 15% van het opstaande bedrag in rekening gebracht met een 
minimum van € 40,- conform de Wet Incasso Kosten (WIK). Mocht het tot ontbinding van de 
leveringsovereenkomst komen dan worden alle deurwaarderskosten, kosten van een mogelijke 
rechtszaak en rentekosten aan de klant doorberekend.  

 


