
 

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij 
een variabel contract (2e kwartaal 2020) 
 

Elektriciteit 
Met Vrijopnaam Stroom Variabel heb je een flexibel contract dat maandelijks opzegbaar is. De tarieven passen we ieder 
kwartaal aan. De variabele stroomtarieven van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 staan hieronder vermeld. 

  

leveringstarief 

In onderstaande tabel vind je het leveringstarief voor elektriciteit. De genoemde tarieven zijn per kWh. Het daltarief geldt op 
werkdagen van 23:00 tot 7:00 uur, in weekeinden en op nationale feestdagen. In regio's waar een avondtarief geldt, gaat ons 
daltarief in vanaf 21:00 uur. 

 
Prijsopbouw Vrijopnaam Wettelijke heffingen  
Per kWh Tarief (1) Energiebelasting (2) ODE (3) BTW Totaal 
Enkel tarief € 0,0560 € 0,09770 € 0,0273 € 0,0380 € 0,2190 
Dal tarief € 0,0530 € 0,09770 € 0,0273 € 0,0374 € 0,2154 
Normaal € 0,0575 € 0,09770 € 0,0273 € 0,0383 € 0,2208 
      
Vaste leveringskosten per dag € 0,17661   € 0,0371 € 0,2137 

 
 

toelichting 
Bovenstaande leveringstarieven gelden uitsluitend voor aansluitingen t/m 3x80A.  

 
(1) Tarief 

Dit is het tarief van Vrijopnaam voor stroom. Over het stroomtarief betaal je BTW. 

 
(2) Energiebelasting 

Energiebelasting is een heffing van de overheid op het verbruik van stroom. Over de energiebelasting betaal je BTW. 

 
(3) ODE 

Per 1 januari 2013 heeft de overheid een nieuwe heffing ingevoerd, de ʻOpslag Duurzame Energieʼ (ODE). Deze belasting is in 
het leven geroepen om de investering in duurzame energie meer te stimuleren. Over de ODE betaal je BTW. 

 
  



 

vaste leveringskosten 

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

 
vermindering energiebelasting 

Op de energiebelasting geldt voor verblijfsruimtes een vermindering energiebelasting voor elektriciteit van € 527,17 incl. 
BTW per jaar (€ 1,44036 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 € 230,33 incl. BTW per jaar. Dit bedrag 
is gebaseerd op de tarieven van Stedin voor 2020. 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 tarief van Vrijopnaam inclusief 
BTW. Dit tarief heeft een maximum van € 0,0800 per kWh (incl. BTW). 

 
Prijsopbouw Vrijopnaam Wettelijke heffingen  
Per kWh Tarief Energiebelasting ODE BTW Totaal 
Enkel tarief € 0,0560 n.v.t. n.v.t. € 0,01176  € 0,06776  
Dal tarief € 0,0530 n.v.t. n.v.t. € 0,01113  € 0,06413  
Normaal € 0,0575 n.v.t. n.v.t. € 0,01208  € 0,06958  

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

Voor het deel dat je meer opwekt dan je verbruikt met panelen op je eigen dak, ontvang je een terugleververgoeding die 
gelijk is aan het leveringstarief van Vrijopnaam inclusief BTW. 

 
verwachte jaartarieven bij variabele tarieven (referentietarieven) 

Het referentietarief is het gemiddelde van de marktprijs voor het eerstvolgende kwartaal en de actuele marktprijzen voor de 
drie daaropvolgende kwartalen. Dit geeft een goede indicatie van het te verwachten gemiddelde jaartarief. 

Onderstaand overzicht geeft de door Vrijopnaam verwachte gemiddelde prijs over het komende leveringsjaar weer: 

 
Prijsopbouw Vrijopnaam Wettelijke heffingen  
Per kWh Tarief (1) Energiebelasting (2) ODE (3) BTW Totaal 
Enkel tarief € 0,0500 € 0,09770 € 0,0273 € 0,0368 € 0,2118 
Dal tarief € 0,0470 € 0,09770 € 0,0273 € 0,0361 € 0,2081 
Normaal € 0,0515 € 0,09770 € 0,0273 € 0,0371 € 0,2136 
      
Vaste leveringskosten per dag € 0,17661   € 0,0371 € 0,2137 

  



 

Gas 
Met Vrijopnaam Gas Variabel heb je gekozen voor een variabel m3-tarief. De variabele gastarieven van 1 april 2020 tot en 
met 30 juni 2020 staan in onderstaande tabel. 

 
Prijsopbouw Vrijopnaam Wettelijke heffingen  
Per m3 Tarief (1) Energiebelasting (2) ODE (3) BTW Totaal 
Tarief € 0,1559 € 0,33307 € 0,0775 € 0,1190 € 0,6854 
      
Vaste leveringskosten per dag € 0,17661   € 0,0371 € 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. Over het gastarief betaal je BTW. 

 
(2) Energiebelasting 

Energiebelasting is een heffing van de overheid op het verbruik van gas. Over de energiebelasting betaal je BTW. 

 
(3) ODE 

Per 1 januari 2013 heeft de overheid een nieuwe heffing ingevoerd, de ʻOpslag Duurzame Energieʼ (ODE). Deze belasting is in 
het leven geroepen om de investering in duurzame energie meer te stimuleren. Het opslagtarief geldt per m3 voor alle 
gasproducten. Over de ODE betaal je BTW. 

 
 
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 € 181,93 incl. BTW per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op de 
tarieven van Stedin voor 2020. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de eigen netwerkbeheerder.  

  



 

verwachte jaartarieven bij variabele tarieven (referentietarieven) 

Het referentietarief is het gemiddelde van de marktprijs voor het eerstvolgende kwartaal en de actuele marktprijzen voor de 
drie daaropvolgende kwartalen. Dit geeft een goede indicatie van het te verwachten gemiddelde jaartarief. 

Onderstaand overzicht geeft de door Vrijopnaam verwachte gemiddelde prijs over het komende leveringsjaar weer: 

 
Prijsopbouw Vrijopnaam Wettelijke heffingen  
Per m3 Tarief (1) Energiebelasting (2) ODE (3) BTW Totaal 
Tarief € 0,1559 € 0,33307 € 0,0775 € 0,1190 € 0,6854 
      
Vaste leveringskosten per dag € 0,17661   € 0,0371 € 0,2137 

 

 

 

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 proberen we het een week later nogmaals. Mislukt ook de tweede poging dan ontvang je een 
herinnering. 

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.  

 


