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Toelichting aanbod 2022
Mogelijk heeft u het al vanuit het nieuws vernomen: de energietarieven zijn sinds november 2020 uitzonderlijk hard gestegen. Energie wordt verhandeld op de 
beurs en daar zijn de tarieven in 10 maanden meer dan verdubbeld (gemiddeld +114%). 

De voornaamste reden van de stijging aangegeven door leveranciers zijn:

• Economisch herstel. Door het ‘open’ gaan van de economie is de vraag naar elektriciteit en gas aanzienlijk gestegen;

• CO2-rechten. Deze rechten moeten grootvervuilers opkopen om te mogen uitstoten, dat geldt bv. ook voor kolencentrales. De prijs van CO2-rechten is 
gestegen van 25 euro naar 58 euro/ton;

• Olieprijs. De olieprijs is gestegen van 40 naar 70 dollar per vat;

• Kolenprijzen. Door een sterke elektriciteitvraag in Azië zijn de kolenprijzen in Europa gestegen met 40%;

• Gasbuffers. Door onderhoudswerkzaamheden zijn de Europese gasbuffers voor slechts 55% gevuld ten opzichte van 85% in 2020 en 82% in 2019. Daar 70% 
van de elektra wordt opgewekt door gascentrales, heeft dit ook een sterk effect op de elektratarieven;

• Verduurzamingsplannen EU. Als gevolg van de opwarming van de aarde staat de verduurzaming hoog op de politieke agenda en verwacht men dat tarieven 
nog verder zullen gaan stijgen.
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Marktontwikkelingen
Elektra en gas worden in Nederland ingekocht op de beurs voor energie (ENDEX), deze beurs is net als de AEX (aandelen) continu in beweging. Onderstaande 
grafieken geven de marktontwikkelingen voor de inkoop van elektra (enkeltarief) en gas weer. De weergegeven prijzen zijn zonder risico opslagen en marges voor 
de energieleverancier.
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Leverancier TBD Eneco Essent Vattenfall

Elektra - enkel €  0,0898 €  0,0985 €  0,0994 €  0,0925

Elektra - normaal €  0,0955 €  0,1101 €  0,1072 €  0,1016

Elektra - dal €  0,0800 €  0,0879 €  0,0916 €  0,0810

Vasterecht leverancier p.j. €           0,- €    71,88 €       77,88 €       69,60

Gas - regio 3 €  0,2525 €  0,4113 €  0,3943 €  0,3767

Vasterecht leverancier p.j. €           0,- €    71,88 €       77,88 €       69,60

Incl. regiotoeslag, excl. energiebelasting, ODE en btw.

Voordelen
Voordelen van ons collectieve aanbod:

• Het zijn vaste tarieven: een eventuele verdere stijging zal geen invloed hebben op de tarieven voor 2022;

• Voor 1 jaar: mocht de markt dalen, dan zal dit worden geprijsd in het tarief voor 2023;

• Geen vastrecht: U betaalt geen vastrecht aan de leverancier;

• Geen opslagen: Wij zetten geen kWh- of m3-opslagen op de tarieven.

Dit betreft een 1-jarig tarief: het is niet mogelijk dit meerjarig vast te zetten. Dat is ook niet nodig daar wij ook al posities hebben ingenomen voor 2023. Wanneer u 
gebruik maakt van zowel elektra als gas, dan geldt dit aanbod enkel als u beide producten blijft afnemen.

Vooropgesteld: niemand heeft een glazen bol. Wij zetten tarieven altijd in historisch perspectief en dan staat de markt op dit moment zeer hoog. Indien u behoefte 
heeft aan vergelijk met een offerte die u heeft ontvangen, dan ontvangen wij deze graag: wij zullen u voorzien van een eerlijk vergelijk, zoals u van ons gewend bent.

Tarieven
2021
Deze stijging heeft geen invloed op de tarieven die u over 2021 betaalt.
Onze collectieve tarieven staan vast t/m 31-12-2021. Tot die tijd bent u dus 
verzekerd van uitzonderlijk scherpe tarieven.

2022
Met ons collectief kopen wij gespreid voor eigen rekening en risico in. Daar de 
gasprijs historisch laag stond hebben wij voornamelijk hiervoor serieuze posities 
ingenomen. Doordat wij delen hebben ingekocht op gunstige momenten zijn 
onze tarieven scherper dan de standaard vaste 1-jarige kleinzakelijke groene 
tarieven bij de traditionele 3 grote regioleveranciers.


