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Aan alle leden van SAENZ U.A. 

 

Wormerveer, 15 december 2021. 

 

Betreft: 1. bevestiging tarieven elektra en gas voor het kalenderjaar 2022. 

  2. bevestiging contributiebijdrage 2022. 

 

In juli 2020 heeft SAENZ U.A. al een inkoopovereenkomst met ENECO afgesloten voor het leveren 

van zowel elektra als gas voor het jaar 2022. 

 

De tarieven voor het jaar 2022 zijn als volgt: 
Omschrijving Tarief per eenheid 
Elektra piek-gebruik per kWh € 0,05038 

Elektra dal-gebruik per kWh € 0,03850 
Elektra enkel-gebruik per kWh € 0,04517 

Opslag elektra per kWh i.v.m. GVO (milieukeur) kleinverbruik € 0,00215 

Opslag elektra per kWh i.v.m. GVO (milieukeur) grootverbruik € 0,00192 

Gas per m3 G1 aansluiting (verbruik < 5.000 m3) € 0,18290 

Gas per m3 G2 aansluiting (verbruik > 5.000 m3) € 0,18290 

Gas per m3 G2c aansluiting (betreft profielgas) € 0,17310 
Gas per m3 GXX aansluiting  € 0,15110 

 

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief de niet beïnvloedbare toeslagen als energiebelasting en 

netbeheerkosten Liander welke rechtstreeks door Eneco bij u in rekening zullen worden gebracht. 

 

Contributiebijdrage SAENZ U.A. 2022. 
De contributiebijdrage is ten opzichte van 2021 ongewijzigd met uitzondering van kleine wijzigingen 

op het gebied van de aanvullende afspraken. 

 

Wij wijzen u er nogmaals op dat u, naast de te ontvangen rekeningen van Eneco, tevens vanuit 

SAENZ een contributienota gaat ontvangen. De contributiebijdrage voor 2022 is als volgt vastgesteld: 

 

Contributiebijdrage elektra 2022. 

Staffel Van kWh T/m  kWh Contributiebijdrage per kWh 

1e schijf              0  50.000  € 0,0170 
2e schijf   50.001 150.000 € 0,0085 

3e schijf 150.001    2.000.000 € 0,0011 
 

De maximale contributiebijdrage elektra wordt vastgesteld op € 3.000,00. 
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Contributiebijdrage gas 2022. 

Staffel Van m3 T/m m3 Contributiebijdrage per m3 

1e schijf          0 10.000 € 0,045 
2e schijf 10.001 50.000 € 0,030 

3e schijf 50.001  1.000.000 € 0,005 

 

De maximale contributiebijdrage gas wordt vastgesteld op € 2.000,00. 

 

Aanvullende afspraken t.a.v. de contributiebijdrage 2022. 

• De contributie wordt berekend over het verbruik. In geval van “eigen” opwek 

(bijvoorbeeld door zonnepanelen geplaatst via SAENZ) dus niet over het saldo 

verbruik minus terug-levering. 

• Indien een lid met een kleine aansluiting volledig energieneutraal is wordt voor 

elektra een jaarlijkse contributie in rekening gebracht van € 200,00. 

• De minimale totale contributiebijdrage (gas en elektra) per lid per jaar is vastgesteld 

op € 200,00. 

Voor leden die om onderstaande redenen hun energie niet kunnen inkopen via SAENZ 

gelden onderstaande jaarlijkse contributiebijdragen (als basis voor de contributiebijdrage 

geldt het jaarlijks elektraverbruik): 

• Onderdeel van internationaal concern. Inkoop wordt centraal geregeld. 

• Contract via brancheorganisatie waardoor inkoop via SAENZ niet mogelijk is. 

 

Van kWh T/m  kWh Contributiebijdrage a.h.v. 
jaarlijks verbruik 

             0  25.000 €  300,00 

   25.001 75.000 €  600,00 

  75.001      150.000 €   900,00 

150.001      500.000 € 1.200,00 

500.001 Onbegrensd € 1.500,00 

 

Namens het bestuur van de coöperatieve vereniging SAENZ U.A. 

 

 

J. van Duijvenbode (voorzitter). 
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