
1. Energiekost 

Geldig voor professionele contracten afgesloten in  
april 2022 – Excl. BTW 
Duurtijd contract: 1 jaar 
 

 
De energiekost wordt berekend op basis van de groothandelsprijzen ZTP. ZTP staat voor “Zeebrugge Trading Point” en 
is een spotprijs waar dagelijks de gasprijs wordt vastgelegd. Deze prijs is variabel van aard en wordt elke maand 
geïndexeerd op basis van het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse noteringen. De laatst gekende waarde is deze 
van maart 2022 (129,03 €/Mwh). De ZTP waarden worden dagelijks gepubliceerd op https://www.powernext.com/spot-
market-data. Tariefformule aardgas: 0,1 x ZTP + 0,5. 
 
 2. Distributiekosten, transmissietarieven en huur teller 

(1) De transportkosten werden aan uw transportbeheerder (Fluxys) overgeschreven, op basis van de tarieven die de CREG heeft goedgekeurd en door Fluxys 
gepubliceerd werden. Deze tarieven kunnen door bevoegde autoriteiten gewijzigd worden. 

 
Alle kosten verbonden aan het gebruik van de netten, zoals taksen, vergoedingen, bijdragen en toeslagen, blijven variabel, aanpasbaar en volledig doorrekenbaar aan 
de klant, zelfs retro-actief. Deze prijsonderdelen zijn degene die de Regulatoren hebben goedgekeurd op het moment van opmaak van deze tariefkaart voor een 
jaarlijks/maandelijks gelezen meter. In het geval dat er een verschil zou zijn tussen de tarieven van Trevion enerzijds en de wettelijke bijdragen en nettarieven anderzijds, 
zijn het deze laatste die gelden. 

 
Deze prijzen zijn geldig voor professionele contracten getekend in april 2022 en aangesloten in Vlaanderen met een jaarlijks gemeten aardgasverbruik kleiner dan 
150MWh. 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. 
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3. Globale toeslagen en heffingen  

 

 

Energiekost Variabel (c€/kWh) Abonnementskost (€/jaar) 

13,4030 36 

Bijzondere accijns op Energie (c€/kWh) 0,066 

Bijdrage op de Energie (c€/kWh) 0,09978 

1. DISTRIBUTIEKOSTEN, TRANSMISSIETARIEVEN EN HUUR TELLER 

Netbeheerder 

Distributiekosten Transport 
(1) 

Huur 
meter 0-5000 kWh 5001-150000 kWh 150001-100000 kWh 

Vaste term (c€/kWh) Vaste term (c€/kWh) Vaste term (c€/kWh) (c€/kWh) (€/jaar) 

Fluvius Antwerpen 13,11 1,92 81,97 0,55 327,89 0,38 0,147 11,53 

Fuvius Limburg 11,60 1,35 42,91 0,72 580,15 0,37 0,147 11,53 

Fluvius West 5,84 2,15 66,88 0,93 670,80 0,53 0,147 11,53 

Gaselwest 11,63 1,69 51,24 0,89 500,20 0,59 0,147 11,53 

Imewo 13,45 1,95 75,48 0,71 372,71 0,51 0,147 11,53 

Intergem 10,19 1,49 49,20 0,71 395,90 0,48 0,147 11,53 

Iveka 10,98 1,60 58,96 0,64 368,54 0,43 0,147 11,53 

Iverlek 11,24 1,63 56,01 0,73 419,84 0,49 0,147 11,53 

Sibelgas 11,83 1,75 65,62 0,68 145,14 0,62 0,147 11,53 


