Eneco Injection
Addendum aan de Overeenkomst voor de Levering van elektriciteit aan
particulieren in Vlaanderen
Injectietarieven zijn vrijgesteld van btw

Energieprijs
INJECTIEVOLUME*
(€cent/kWh)
Tweevoudige meter

Enkelvoudige meter

Uitsluitend nachtmeter

DAG

NACHT

4,21

4,21

4,21

4,21

>

Maandprijs

0,1 X BELPEX -0,65

0,1 X BELPEX -0,65

0,1 X BELPEX -0,65

0,1 X BELPEX -0,65

>

Tariefformule

Eneco Injection is voorbehouden voor klanten die beschikken over een zonneproductie-installatie of andere lokale productie-installatie in Vlaanderen met een maximaal vermogen van 10 kVA, een digitale
meter en die verbonden zijn met Eneco via een geldige afnameovereenkomst.
Uw energieafname en -injectie worden apart afgerekend.
Eneco Injection is een addendum aan uw bestaand contract van onbepaalde duur, waarbij het injectietarief variabel is en maandelijks wordt geïndexeerd op basis van de indexatieparameter Belpex. Meer informatie
over deze indexatieparameter vind je op eneco.be/indexatie. De weergegeven prijzen op deze tariefkaart zijn een prijsinschatting; de maandprijs werd berekend op basis van de laatst gekende waarde van
Belpex (02/2021: €48,566/MWh). Eneco kan het indexatiemechanisme en de bijhorende coëfficiënten wijzigen op voorwaarde dat de reglementering terzake wordt gewijzigd of afgeschaft, of op voorwaarde
dat de betrokken indexen inhoudelijk wijzigen of niet langer representatief zijn voor de economische waarde van de geïnjecteerde elektriciteit of niet langer of op onregelmatige wijze worden gepubliceerd.
De vermelde bedragen zijn de laatst gekende bedragen. Het injectievolume zal steeds aan de op dat ogenblik geldende bedragen worden afgerekend, met terugwerkende kracht. Eneco behoudt zich het recht
voor deze kosten aan te passen conform de wijzigingen aan het regelgevend kader. De aanpassingen aan deze elementen, waar Eneco niet verantwoordelijk voor is, worden volledig op de klant verhaald (dit
kan retroactief gebeuren). De opgegeven prijzen zijn enkel van toepassing voor klanten met huishoudelijk verbruik en met een gemeten jaarlijks elektriciteitsverbruik kleiner dan of gelijk aan 50 MWh en een
laagspanningsaansluiting met een aansluitingsvermogen van maximaal 56 kVA. In andere gevallen behoudt Eneco zich het recht voor om je prijs aan te passen.
*Deze tarieven zijn een aanvulling op de tariefkaarten van volgende producten: Eneco Zonnedak, Eneco Solar, Eneco Zon & Wind Vast, Eneco Zon & Wind Flex, Eneco Zon & Wind Variabel, Eneco Zon & Wind Plus, Eneco Zon & Wind Go, Eneco Zon & Wind
Home, Eneco Zon & Wind Home+, Eneco Belgische Zon & Wind Basic, Eneco Belgische Zon & Wind Variabel, Eneco Flex 1 jaar, Eneco Go Fix, Eneco Go Flex, Eneco Link 1 jaar, Eneco Nature 1 jaar, Eneco Nature 3 jaar, Eneco Plus, Eneco Relax 1 jaar, Eneco
Relax 3 jaar, Eneco Start, Eneco Basic 1 jaar, Eneco Budget 1jaar, Eneco Budget 3 jaar, Eneco Comfort 1 jaar en Eneco Comfort 3 jaar.
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