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DE AARDGASFACTUUR
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De overschakeling naar aardgas is
voor de bedrijven die aansluitbaar zijn
op het aardgasnetwerk een alternatief
om de energiekost van het bedrijf onder controle te houden 7och moet er
voldoende aandacht gegeven worden
aan de aardgasfactuur ,n tegenstelling
tot olieproducten komen er op een
aardgasfactuur verschillende factoren
kijken die een invloed hebben op de
prijs
De aardgasfactuur bestaat uit de volgende onderdelen
• energiekost
• transportkost
• distributiekost
• bijdragen
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Bart Baets, tuinbouwconsulent Boerenbond
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De glastuinbouw is de laatste 10 jaar sterk overgeschakeld naar aardgas voorr de verwarming
verwarm
verwa
van
de serres. Fossiele brandstoffen (gasolie, extra zware olie, petroleum) zijn onbetaalbaa
onbetaalbaar geworden
voor de glastuinbouw. De aardgasfactuur is voor vele bedrijven echter
er een ingewikkeld
ingewikke verhaal van
tarieven. Via enkele aandachtspunten kunnen snel een aantal zaken
worden.
ken
n duidelijk wo
word

Deze opbouw is een
n combinatie van de
kosten van het geheel
eheel aan transporttransport
leidingen infrastructuur
rastructuur
structuur  belastingen
belastin
en het gas zelf De kosten die ieder
bedrijf betaalt voor
or het trans
transport en
distributienetwerk worden
d vooraf
voo vastgelegd )lu[\s beheert het ttransportnetwerk en ,nfra[ en (andis beheren
het distributienetwerk
Voor bedrijven met een vergelijkbaar
gasverbruik en gelegen in dezelfde regio zal enkel de energiekost
verschillen De parameters zoals
transportkosten distributiekosten en
bijdragen zijn gelijk De energiekost
zal het grootste deel van uw factuur
bepalen (en andere leverancier of
aangepast contract kunnen snel de
factuur verlagen 2ok aanpassingen
aan uw meterinstallatie kunnen de
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De kosten die binnen de tariefstructuur
worden aangerekend zijn
• de aansluitkost
• de metervergoeding en
• bijkomende toeslagen en hefʖngen

Afhankelijk van de regio waar een
Afha
bedrijf gelokaliseerd is en de capabe
citeit kan de transportkost berekend
worden Deze kosten variren tussen 2 en 0 ɩ1muh op jaarbasis
Ieder vergelijkbaar bedrijf gelegen in
eenzelfde GOS-punt en ingedeeld in
dezelfde capaciteit zal vergelijkbare
transportkosten betalen Veranderen
van leverancier heeft geen invloed op
de transportkosten
Distributiekosten
De distributienetbeheerders (andis
en Infrax bepalen de kosten voor de
uitbating van het distributienet Deze
kosten worden ingedeeld in bepaalde
tariefklassen gaande van 71 tot 7
Iedere netbeheerder heeft zijn eigen
tariefstructuur De tarieven die voor uw
bedrijf gelden zijn afhankelijk van de

Voor bedrijven met een 005 en <05
zal de kost voor de aansluiting op het
net een vaste jaarlijkse kost zijn omdat
de maximale capaciteit niet kan geregistreerd worden Voor bedrijven met
een A05 zal de maximale capaciteit
wel geregistreerd worden en zal deze
bepalend zijn voor de aansluiting op
het net Deze bedrijven moeten proberen een piekverbruik te vermijden door
de maximale gasafname te reduceren
Net zoals bij de transporttarieven
heeft veranderen van leverancier geen
invloed op de distributienettarieven
Gasprijs
De grootste kost op de factuur is nog
altijd de prijs van het gas (r zijn
vandaag verschillende mogelijkheden om gas aan te kopen De meest
eenvoudige weg is met uw leverancier
(ni (neco (lectrabel ɓ een vast
contract te maken waarin u voor een
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vaste periode vb ««n jaar een vaste
prijs betaald voor het geleverde gas In
de tuinbouw worden deze contracten
bijna nooit gebruikt omdat deze niet in
de beste prijs zal resulteren 0eestal
worden in de glastuinbouw contracten
onderhandeld waarin de keuze kan
gemaakt worden in een variabel prijs
enof een prijs die ɍvastgekliktɎ wordt

per kwartaal of per jaar Dit geeft vele
mogelijkheden om aan risicospreiding
te doen +et vergt anderzijds wel tijd
en moeite van het bedrijf om dagelijks
de bewegingen van de aardgasmarkt
te volgen en opportuniteiten te grijpen
om de meest gunstige prijs te bekomen
Op de factuur zal per maand de prijs

(en goede opvolging van uw factuur
kan geld opleveren voor uw bedrijf
Vraag raad aan uw specialist Q

VOOR EEN NIEUWE
UWE WIND
W
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TIJD...

vermeld staan van
• Vaste prijs (vast contract)
of
• &ombinatie van ɍkliksɎ en variabele
prijs
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PRP TECHNOLOGIES – BIOSTIMULERENDE MIDDELEN VOOR DE LANDBOUW VAN
V MORGEN
Onze verdelers:

VERHUUR EN VERKOOP VAN CONTAINERS EN
N PLATEN

KEUZE UIT ORIGINEEL GELABELDEE
CC-CONTAINERS EN NIET CC-CONTAINERS
TAINE .

ZOEKT U OOK EEN NIEUWE
STEKLEVERANCIER VOOR 2015?
Neem gerust eens vrijblijvend
contact met ons op!
Wij maken grassen, heesters en
vaste planten voor scherpe prijzen.

135684SG1433
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contact@prp-technologies.be
@prp-technologies.be
chnologies.b

ER NU!
R E S E R V ER ZOLANG
BESCHIKBAA D STREKT
AA

DE VOORR

134638SG1405

Kleine en grote hoeveelheden
Dag- en periodehuur
Verkoop van niet cc-containers
Verkoop van containerplaten

Tel 0032 9 355 92 12
Fax 0032 9 355 66 00
GSM 0032 495 29 08 57
w w w. j o h n d e w i l d e. b e
wim@johndewilde.be
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JAC Cuttings
Burg. Van Randwijckstraat 86 C
5328 AV ROSSUM (NL)
T: +3173-5949162, F: +3173-5949163
E: info@jaccuttings.com, I: www.jaccuttings.com
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