
Vergelijk Noordelijk Lokaal Duurzaam met andere energieleveranciers (tarief  september 2016)

Alle tarieven zijn voor 1 jaar vastcontract groene stroom en gas . De volledig variabele tarieven zijn overal iets hoger. 

€ NoordelijkLokaalDuurzaam Greenchoice Nuon Groen Essent Groen*

A elektrisch enkel tariefmeter kWh 0,1864 0,189 0,1929 0,1905

B1 elektrisch dubbeltariefmeter hoog kWh 0,1929 0,1952 0,1978 0,1981

B2 elektrisch dubbeltariefmeter  laag kWh 0,1785 0,1815 0,1864 0,1828

vastrecht per jaar 57 34,85 39 47,92

C gas  (gasregio 4 Friesland) m3 0,6061 0,6134 0,6094 * 0,6009

vastrecht per jaar 57 34,85 45 47,92

* niet duidelijk of CO2 gecompenseerd

incl. bel& BTW 1 jaar vast 1 jaar vast 1 jaar vast 1 jaar vast

Uw situatie uw jaarverbruik

A elektrisch enkel tariefmeter ………………… kWh

B1 elektrisch dubbeltariefmeter hoog ………………… kWh

B2 elektrisch dubbeltariefmeter  laag ………………… kWh

vastrecht elektrisch per jaar per jaar 57 34,85 39 47,92

C gas ………………… m3

vastrecht gas  per  jaar per jaar 57 34,85 45 47,92

Totaal

Stap 1 Heeft u en enkeltarief of een dubbeltarief meter voor elektriciteit? Kies A of B.  Tip Haal door wat niet van toepassing is.

Stap 2 Vul uw jaarverbuik in in de grijze vakken. Kies de vakken B1 en B2 als u een dubbeltariefmeter heeft.

Zoek u jaarverbruik op op de jaarafrekening op schat het.  

Het gemiddelde verbruik per huishouden in 3700 kWh. 

Dat zal fundamenteel afwijken in bijzondere omstandigheden of als u verwarmt met een warmtepomp.

Voor gas is een gemiddelde moeilijk te geven. Dat hangt van de grotte en isolatie van uw woning af.

Stap 3 Bereken nu de kosten van uw jaarverbruik met behulp van de eenheidsprijzen die in de kolom erboven staan. 

Stap 4 Kun kun je de verschillende leveranciers vergelijken. De prijzen worden 2x per jaar aangepast. 

Let op! De uitkomst kun je niet met de oude jaarafrekening vergelijken.  Daar moet je eerst de netwerkkosten en heffingskorting van aftrekken.

De netwerkkosten en heffingskortingen zijn in deze berekening buiten beschouwing gelaten. Deze zijn bij alle energieleveranciers gelijk.


