
1. Energiekost 

Geldig voor professionele contracten in   
september 2022 – Excl. BTW 
Duurtijd contract: 1 jaar 
Enkel geldig bij verlenging van bestaande 
contracten 

2. Distributiekosten, transmissietarieven en huur teller 

(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. 
 

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 de verlenging van professionele contracten in de maand september 2022 voor aansluitingen met een aansluitingsvermogen van < 56 
KVA in Vlaanderen en een maximum verbruik van 100 Mwh per jaar. 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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Groene energie “VAST” professioneel 
gggggggfparticpartic 

 

 

Type meter 
Energie (c€/kWh) Kostprijs groene 

stroom (c€/kWh) 
(1) 

Kostprijs WKK 
(c€/kWh) (1) 

Abonnement 
(€/jaar) 

1 jaar vast 

Enkelvoudig 53,47904 

2,107 0,3136 36 Tweevoudig 
Piekuren 62,58244 

Daluren 43,01013 

Exclusief Nacht 43,01013 

     

Forfait zonnepanelen 

+ 2,6 €/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. 

Netbeheerder 
Distributiekosten (c€/kWh) Transport Huur meter 

Prosumenten 
tarief 

Enkelvoudig Dag Nacht 
Exclusief 

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

Fluvius Antwerpen 7,43 7,43 5,45 4,11 11,53 1,08 54,21 

Fluvius Limburg 6,28 6,28 4,74 3,61 11,53 0,94 46,27 

Fluvius West 6,84 6,84 4,99 3,87 11,53 0,97 49,66 

Gaselwest 11,31 11,31 8,41 6,14 11,53 1,26 80,17 

Imewo 8,88 8,88 6,48 4,94 11,53 1,19 64,15 

Intergem 7,96 7,96 5,81 4,45 11,53 1,13 57,85 

Iveka 10,27 10,27 7,88 5,48 11,53 1,19 73,53 

Iverlek 9,08 9,08 6,65 5,02 11,53 1,10 64,79 

PBE 7,58 7,58 5,42 4,63 11,53 1,14 55,36 

Sibelgas 9,66 9,66 7,20 5,38 11,53 1,27 69,88 



Groene energie “VAST” Professioneel 

3. Globale toeslagen en heffingen  

Terugleveringsvergoeding 

 
 
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 de verlenging van professionele contracten in de maand september 2022 voor aansluitingen met een aansluitingsvermogen van < 56 
KVA in Vlaanderen en een maximum verbruik van 100 Mwh per jaar. 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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Bijdrage op de energie (c€/kWh) 0,1926 

Bijzondere accijns (c€/kWh) 
0-20 Mwh 
20-50 Mwh 
50-1000 Mwh 

 
1,4210 
1,2090 
1,1390 

Bijdrage energiefonds (€/maand) 8,49 

Type meter Vaste vergoeding (c€/kWh) 

Enkelvoudig 35,96 

Piekuren 40,05 

Daluren 25,49 

 
 


