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Prijsplafond
Geachte deelnemer collectief Energie voor Kerken,
Via deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van enkele actuele zaken. In deze
nieuwsbrief komen het prijsplafond en de tarieven voor 2023 aan bod.
Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en
kleinverbruikers in Nederland. De eerste 1.200 kuub gas en 2.900 kWh elektra per locatie
worden middels een vast tarief afgerekend. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
website van het RVO:
KLIK HIER VOOR DE WEBSITE RVO
Deze regeling is ook van toepassing voor deelnemers van het collectief Energie voor Kerken.
Zowel de kerk als de pastorie komen in aanmerking voor het prijsplafond. Deelnemers hoeven
geen actie te ondernemen om gebruik te maken van deze regeling.
Wanneer komt u niet in aanmerking voor het prijsplafond?
Grootverbruikaansluiting
Indien uw locatie een grootverbruikaansluiting heeft komt u niet in aanmerking voor het
prijsplafond. Weet u niet zeker wat voor type aansluiting de locatie heeft? Voor een
kleinverbruikaansluiting betaalt u maandelijks een vast voorschotbedrag en ontvangt u tevens
een jaarafrekening. Voor een grootverbruikaansluiting wordt u maandelijks op verbruik
afgerekend waardoor uw maandbedrag verschilt. U kunt dit nagaan door uw maandelijks
facturen in te zien.
Verblijfsfunctie
Locaties met een verblijfsfunctie komen in aanmerking voor het prijsplafond. U kunt hierbij
denken aan een kerk, zalencentra of pastorie. Een kerkhof komt niet in aanmerking voor het
prijsplafond.

Tarieven 2023
In de nieuwsbrief van augustus 2022 deelde het collectief de verwachting om medio september
2022 het volledige volume elektra en gas voor 2023 ingekocht te hebben. De huidige situatie in
de energiemarkt heeft er toe geleid dat het inkoopproces is verlengd. In tabel 1 t/m 4 geven wij
u een overzicht van het inkoopproces 2023.
Tabel 1: Leveringstarief 2023 - Gas kleinverbruik
Ingekocht volume: 100%
Prijs (EUR/m³): €2,159
Tabel 2: Leveringstarief 2023 - Gas grootvebruik en GXX
Ingekocht volume: 100%
Prijs (EUR/m³): €2.094
Tabel 3: Leveringstarief 2023 – Elektriciteit Piek
Ingekocht volume: 93%
Prijs (EUR/kWh): €0,5826
Tabel 4: Leveringstarief 2023 – Elektriciteit Dal
Ingekocht volume: 93%
Prijs (EUR/kWh): €0,3776
De tarieven uit tabel 1 t/m 4 betreffen kale leveringstarieven (exclusief belastingen en btw). De
tabellen geven weer dat het collectief het gas voor 2023 volledig heeft ingekocht. Het collectief
dient nog 7% van de totale elektriciteitsbehoefte voor 2023 in te kopen. Deze koopmomenten
worden gerealiseerd in de maand oktober. Zodra de elektriciteit voor 100% is ingekocht
communiceert het collectief de definitieve tarieven voor 2023. Met kale leveringstarieven zoals
vermeld in tabellen 1,2,3 & 4 dienen deelnemers van het collectief rekening te houden met een
verviervoudiging van de energiekosten in 2023 t.o.v. 2022.
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U ontvangt dit bericht als deelnemer aan Energie voor Kerken op het volgende adres {{email}}.
Voor een goede ontvangst voegt u evk@hellemansconsultancy.nl toe aan uw adresboek. afmelden

