
 

 
(1) De certificaten worden aan 98,00 EUR/GSC en 28,00 EUR/WKC doorgerekend. De kostprijs en de quota zijn onderhevig aan wettelijke veranderingen. 
(2) BTW is niet van toepassing 
 

Deze prijzen zijn geldig voor particuliere contracten afgesloten gedurende de maand maart 2022 voor aansluitingen met een aansluitingsvermogen van < 56 KVA in 
Vlaanderen. Voor iedere wijziging of elk nieuw element in de kosten die het gevolg is van een wetgeving of van een bevoegde instantie, behoudt Trevion zich het recht 
voor om haar prijzen aan te passen. Elk nieuw wettelijk supplement wordt 1 op 1 aan de klant doorgerekend. In het geval dat er een verschil zou zijn tussen de tarieven 
van Trevion enerzijds en de wettelijke bedragen en nettarieven anderzijds, zijn het deze laatste die gelden. 

Groene energie “FLEX” 
 
Geldig voor particuliere contracten met verbruik in maart 2022 - Inclusief 6% BTW 
Duurtijd contract: 1 jaar 
  

1. ENERGIEKOST  

Type meter 
Energie (c€/kWh) Kostprijs groene 

stroom (c€/kWh) 
(1) 

Kostprijs WKK 
(c€/kWh) (1) 

Abonnement 
(€/jaar) 

Variabele prijs 

Enkelvoudig 19,29463 

2,23342 0,332416 26,28 Tweevoudig 
Piekuren 19,29463 

Daluren 19,29463 

Exclusief Nacht 19,29463 

 

Forfait zonnepanelen + 1,272 €/kVA per maand 

Dit is een vergoeding aangerekend voor alle aansluitingspunten met een fotovoltaïsche 

installatie. Het aantal kVA krijgen wij door van je netbeheerder en is het vermogen van je 

omvormer. 

 

Tariefformule elektriciteit: (0,107 x Belpex + 0,8) x 1,06 

De energiekost wordt berekend op basis van de Belgische groothandelsprijzen genaamd Belpex. De Belpex parameter 

wordt gedefinieerd als de rekenkundig gemiddelde uurprijs van de Day Ahead Belpex Baseload. Deze prijs wordt 

maandelijks geïndexeerd. De laatst gekende waarde is deze van februari (162,64 €/MWh). De Belpex prijzen worden 

dagelijks gepubliceerd op https://www.epexspot.com/.  

 

 

2. DISTRIBUTIEKOSTEN, TRANSMISSIETARIEVEN EN HUUR TELLER  

Netbeheerder 

Distributiekosten (c€/kWh) Transport Huur meter 
Prosumenten 

tarief 

Enkelvoudig Dag Nacht 
Exclusief 

nacht 
(c€/kWh) (€/jaar) (€/kVA/jaar) 

Fluvius Antwerpen 8,98 8,98 6,59 4,97 1,31 13,95 65,59 

Fluvius Limburg 7,60 7,60 5,74 4,37 1,14 13,95 55,99 

Fluvius West 8,27 8,27 6,03 4,68 1,17 13,95 60,09 

Gaselwest 13,69 13,69 10,18 7,43 1,52 13,95 97,01 

Imewo 10,76 10,76 7,84 5,98 1,44 13,95 77,62 

Intergem 9,63 9,63 7,03 5,39 1,37 13,95 70,00 

Iveka 12,44 12,44 9,54 6,63 1,43 13,95 88,97 

Iverlek 10,99 10,99 8,06 6,08 1,33 13,95 78,40 

PBE 9,17 9,17 6,55 5,60 1,38 13,95 66,99 

Sibelgas 11,70 11,70 8,71 6,51 1,54 13,95 84,55 

 

https://www.epexspot.com/


 

 
(1) De certificaten worden aan 98,00 EUR/GSC en 28,00 EUR/WKC doorgerekend. De kostprijs en de quota zijn onderhevig aan wettelijke veranderingen. 
(2) BTW is niet van toepassing 
 

Deze prijzen zijn geldig voor particuliere contracten afgesloten gedurende de maand maart 2022 voor aansluitingen met een aansluitingsvermogen van < 56 KVA in 
Vlaanderen. Voor iedere wijziging of elk nieuw element in de kosten die het gevolg is van een wetgeving of van een bevoegde instantie, behoudt Trevion zich het recht 
voor om haar prijzen aan te passen. Elk nieuw wettelijk supplement wordt 1 op 1 aan de klant doorgerekend. In het geval dat er een verschil zou zijn tussen de tarieven 
van Trevion enerzijds en de wettelijke bedragen en nettarieven anderzijds, zijn het deze laatste die gelden. 

3. GLOBALE TOESLAGEN EN HEFFINGEN 

Bijdrage op de energie (c€/kWh) 0,23306 

Bijzondere accijns op Energie (c€/kWh) 1,6456 

Bijdrage energiefonds met domicilie (€/maand) (2) 0,43 

Bijdrage energiefonds zonder domicilie (€/maand) (2) 8,15 

 

 

Tariefformule teruglevering: 0,095 x Belpex 

De terugleveringsvergoeding wordt berekend op basis van de Belgische groothandelsprijzen genaamd Belpex. De Belpex 

parameter wordt gedefinieerd als de rekenkundig gemiddelde uurprijs van de Day Ahead Belpex Baseload. Deze prijs 

wordt maandelijks geïndexeerd. De laatst gekende waarde is deze van januari (162,64 €/MWh). De Belpex prijzen worden 

dagelijks gepubliceerd op https://www.epexspot.com/.  

 

TERUGLEVERINGSCONTRACT (excl. btw)   Enkelvoudig Dag Nacht 

Variabele energieprijs (c€/kWh) 15,45 15,45 15,45 

https://www.epexspot.com/

