
 Elektriciteit

 Energie (c€/kWh)

100% groene elektriciteit

Group

Flex

(Variabel)

Injectie

(Variabel)

1 jaar 1 jaar

Enkelvoudig 20.9 7.61

Tweevoudig
Dagtarief 20.91 7.61

Nachttarief 20.91 7.61

Exclusief nacht 20.91 0

Vaste vergoeding (€/jaar) 68.9 0

Forfait zonnepanelen (€/kVA
per maand) 2.3 0

Forfait energiedelen (€/jaar) 150 0

- De klantendienst verloopt voor het Group product online, in één

van onze Mega kantoren of telefonisch. Uw elektriciteit is

gegarandeerd 100% groen en 100% Belgisch.

- Wanneer je een nieuw Group contract aangaat via een online

vergelijker, wordt er een welkomstkorting toegepast van: - 5.194

c€/kWh (incl. 6% btw) dat enkel van toepassing is op het

afnametarief (levering) dat wordt weergegeven in de

onderstaande tabel en dat voor jouw eerste jaar

elektriciteitsverbruik. - Er wordt een korting van 68.9 € (incl. 6%

btw) toegekend op de vaste vergoeding en dat voor jouw eerste

contractjaar. Het totale bedrag van de korting is beperkt tot €

227.9 (incl. 6% btw). (*)

Tariefkaart
Particuliere klant - Vlaanderen

Uw elektriciteitscontract bij Mega omvat de prijsvoorwaarden en het ingevulde inschrijfformulier. De algemene voorwaarden
van Mega zijn beschikbaar op de website www.mega.be. We zijn tot uw beschikking voor meer informatie over onze tarieven.

De prijzen die gefactureerd worden in uw contract bestaan uit vier delen :

1. Energieprijs (MEGA)
2. Kosten groene stroom (groenestroomcertificaten, ea)
3. Netwerkkosten
4. Taksen, heffingen en bijdragen (vastgelegd door de overheden)

Kostenverdeling *

Energie MEGA

Netbeheerders

Taksen en heffingen

Kosten groene stroom

BTW

Energieprijs en vaste vergoeding (1)

- Als u in aanmerking komt voor het Sociaal Tarief, vindt u meer informatie over het bedrag en het sociaal tarief zelf op de website van de CREG.
- Als het contract opgezegd wordt tijdens de eerste 6 maanden te rekenen vanaf de start van de levering, zal een vaste vergoeding van 6
maanden aangerekend worden. Als het contract opgezegd wordt na de eerste 6 maanden te rekenen van de start van de levering of na de
eventuele hernieuwing van dit contract, dan zal de vaste vergoeding pro rata het aantal leveringsdagen aangerekend worden.
- Het forfaitair bedrag voor zonnepanelen wordt aangerekend voor leveringspunten met een zonnepaneleninstallatie en een terugdraaiende teller. Het
aantal kVA komt overeen met het vermogen van jouw omvormer, zoals meegedeeld door jouw distributienetbeheerder.
- Injectietarief : Heeft u een variabel tarief? Dan zal uw injectietarief ook variabel zijn (maandelijks geïndexeerd). Het tarief is dan gebaseerd op het
rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead Belpex Baseload quoteringen tijdens de maand van de levering (zoals beschikbaar op de
website van Nord Pool) en wordt berekend volgens de formule (excl. BTW): Belpex * 0.6 – 1 €c/kWh. De injectieprijzen zijn vrijgesteld van btw.
- Het forfait energiedelen is een jaarlijkse kost per toegangspunt dat aan energiedelen doet. Het forfait wordt in rekening gebracht pro rata het aantal
dagen dat energiedelen actief is op dat toegangspunt.
(*) De welkomstkorting wordt toegepast op de afrekeningsfactuur na één jaar verbruik, op voorwaarde dat (1) je een nieuw Group contract hebt
afgesloten via een energievergelijkingswebsite en (2) je jouw facturen tijdens de volledige duur van jouw contract steeds correct hebt betaald via
domiciliëring. Deze eenmalige korting is voorbehouden voor nieuwe klanten en is niet cumuleerbaar met andere promoties of kortingen. De korting is
van toepassing op jouw verbruik tijdens de eerste 12 maanden van het contract zoals bepaald door jouw netbeheerder. Als wij op het moment van de
berekening van jouw korting over meer dan 12 maanden verbruiksgeschiedenis beschikken, bepalen wij het verbruik voor de eerste 12 maanden aan
de hand van de standaard verbruikscurves (RLP).
- De variabele elektriciteitsprijs wordt maandelijks geïndexeerd voor de initiële duur van het contract. Men gebruikt hiervoor het gewogen gemiddelde
op basis van het RLP (gepubliceerd door synergrid) van de dagelijkse Day Ahead Belpex Baseload quoteringen tijdens de maand van de levering, zoals
beschikbaar op de website van Nord Pool. In de bovenstaande tabel tonen we de prijs die geldt voor de vorige maand.
- De tariefformule is de volgende (exclusief btw) : Belpex * 1,15 + 2,95 c€/kWh.
- In de bovenstaande tabel geven we de prijs weer op basis van de laatst gekende parameters van de tariefformule. Om een offerte op te stellen,
maken we gebruik van de volgende prijsschatting (in c€/kWh): Enkelvoudige meter: 21,98 ; Dag: 21,98 ; Nacht: 21,98 ; Exclusief nacht: 21,98.

Kosten groene stroom (2)

Bijdrage groene stroom (c€/kWh) Bijdrage groene stroom en WKK

Vlaanderen 2.586

(1) Deze prijzen zijn van toepassing voor alle contracten voor de levering van elektriciteit met een jaarlijks verbruik lager dan < 100 MWh. De
gepubliceerde prijzen zijn geldig voor jaarlijks gemeten klanten met een aansluiting van kleiner dan 56 kVA. Deze prijzen zijn geldig voor elk getekend
contract in 03/2023.
(2) De kosten voor groene stroom en van warmtekrachtkoppeling (voor Vlaanderen) worden als volgt berekend: Q x Pc. Q komt overeen met het
percentage (bepaald door de Gewesten) van uw verbruik waarvoor Mega groenestroomcertificaten en, indien van toepassing, certificaten van
warmtekrachtkoppeling aankoopt. De aankoop van deze certificaten fungeert als een belasting voor de consument en dient ter ondersteuning van de
productie van groene stroom in België. Pc komt overeen met de prijs per certificaat en bedragen (excl. Btw) voor groene stroom € 68,4 in Wallonië, €
104,3 in Brussel en € 99,47 in Vlaanderen. De prijs per WKK-certificaat in Vlaanderen bedraagt € 26,85. Deze kosten worden aangepast aan de
wetswijzigingen en marktomstandigheden en worden apart op de factuur vermeld.
* De grafiek is gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 10500 kWh/jaar voor een gezin met een enkelvoudige meter in Hasselt (netbeheerder Infrax).

Energiebronnen voor:
jouw product:  100% groen

het Vlaams Gewest (zoals goedgekeurd door de VREG): 97,30% groen

en 2,70% grijs
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 Elektriciteit

Tariefkaart

Prijs voor distributie en transport (3)

Uw intercommunale Alle meters Digitale meters Klassieke meters

Transmissie
(c€/kWh)

Capaciteitstarief
(€/KW/jaar)* Afnametarief (c€/kWh)

Capaciteitstarief
(€/jaar)* Afnametarief (c€/kWh)

Normaal Exclusief nacht Vaste term Normaal Exclusief nacht

Fluvius Antwerpen 0.3771268 40.03 3.3648004 2.2247916 100.07 5.3311852 4.1911764

Fluvius Limburg 0.3885748 37.65 3.5561728 2.4265838 94.13 5.696016 4.566427

Fluvius West 0.4025244 41.09 3.4157864 2.322142 102.70 5.7070294 4.613385

Gaselwest 0.4036162 48.76 4.5784262 2.9639296 121.90 7.0054658 5.3909692

Imewo 0.4286004 43.50 3.581687 2.3971582 108.77 5.8064256 4.6218968

Intergem 0.4014432 39.06 3.2543802 2.1941364 97.65 5.366356 4.3061122

Iveka 0.3490368 45.03 3.8643572 2.5418694 112.57 6.030552 4.7080642

Iverlek 0.419601 43.67 3.4660198 2.3564966 109.19 5.7057362 4.363013

PBE VL 0.4166118 53.05 3.229184 2.4827956 132.65 6.0545186 5.3081302

Sibelgas 0.4799468 48.11 4.0954902 2.748474 120.29 6.4590464 5.1120302

*Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met jouw gemiddelde maandpiek. Het globale nettarief, exclusief het tarief databeheer, mag echter maximaal gelijk zijn aan het
maximumtarief vermenigvuldigd met de afgenomen kWh. Dat maximum bedraagt 0.2035480 kWh. Ligt jouw maandpiek lager dan 2.5 kW? Dan betaal je de minimale bijdrage
van 2.5 kW vermenigvuldigd met het tarief voor de maandpiek.

Naast de bovenstaande nettarieven is ok het tarief databeheer  van toepassing.

ledereen, ongeacht hun type meter, betaalt het tarief databeheer. Deze kost vervangt,
onder andere, het vroegere meet- en teltarief en is gelinkt aan de verwerking van de
gegevens die door alle soorten meters geregistreerd worden.

Tarief databeheer (€/jaar inclusief btw)

Jaar-en maandgelezen meters 13.39 €

Kwartiergelezen meters 14.53 €

Raadpleeg de website van de VREG voor meer informatie over de nieuwe

nettarieven.

Taksen, heffingen en bijdragen (4)

c€/kWh

Energiebijdrage 0.20417

Aansluitkosten 0,075

Federale accijns * c€/kWh

Verbruik tussen 0 en 20.000 kWh 1.4416

Verbruik tussen 20.000 en 50.000
kWh

1.22748

Verbruik tussen 50.000 en 100.000
kWh

1.1554

* Vanaf 1/01/2022 worden de bijdragen voor de federale openbare
dienstverplichtingen en de federale bijdrage vervangen door één
bijzondere accijns. Deze accijns wordt jaarlijks berekend op basis van een
degressief tarief per verbruiksschijf.

Uw intercommunale
Prosumententarief

(€/kW/jaar)*
Fluvius Antwerpen 38.56

Fluvius Limburg 41.11

Fluvius West 41.28

Gaselwest 50.05

Imewo 42.12

Intergem 38.97

Iveka 43.1

Iverlek 41.38

PBE VL 43.71

Sibelgas 46.87

*Het prosumententarief is van toepassing op prosumenten met een productie-
installatie met een maximaal vermogen van 10 kVA en met een terugdraaiende
teller voor elektriciteit. Dit tarief wordt aangerekend op basis van een profiel dat
rekening houdt met de spreiding van het genormaliseerd aantal uren
zonneschijn per maand zoals ontvangen van de distributienetbeheerder. U kan
meer informatie hierover terugvinden op de website van de VREG
(www.vreg.be).

Bijdrage Energiefonds (€/jaar)

Niet-residentiële afnemer of bedrijf 114.48

Residentiële afnemer of natuurlijk persoon gedomicilieerd op het adres 0.00

(3) Alle kosten verbonden aan het gebruik van de netten, net zoals de 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 gelezen meter. In het
geval dat er een verschil zou zijn tussen de tarieven van Mega enerzijds en de wettelijke bijdragen en nettarieven
anderzijds, zijn het deze laatste die gelden.
(4) Taksen, heffingen en bijdragen van toepassing bij het opmaken van deze prijslijst. Iedere wijziging van taksen, heffingen
of bijdragen wordt doorgerekend zonder meerkosten.NB: - De bijdrage van energie wordt toegewezen aan het fonds voor
het financiële evenwicht van de sociale zekerheid. - Het prosumententarief is van toepassing voor alle netgebruikers die een
productie-installatie hebben met een vermogen van maximaal 10 kiloVoltAmpère (kVA). Ze moeten bovendien aangesloten
zijn op het laagspanningsnet en beschikken over een terugdraaiende elektriciteitsmeter. - De bijdrage EnergieFonds is niet
onderworpen aan de BTW. Ze geldt per afnamepunt op het elektriciteitsdistributienetwerk, op de plaatselijke
transmissiesysteem en op een gesloten elektriciteitsdistributienetwerk.
Wanneer je je facturen niet betaalt:
7 dagen na de vervaldatum van de factuur ontvang je een eerste herinnering via de post; deze kost € 7,5.
22 dagen na de vervaldatum van de factuur ontvang je een ingebrekestelling via de post; deze kost € 15.
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