
Uw nieuwe tarieven en voorwaarden

Beste klant,

Afgelopen maandag hebben we u welkom geheten als nieuwe klant bij
VanHelder, uw betrouwbare energieleverancier. Wij hebben u beloofd zo snel
mogelijk de nieuwe tarieven en voorwaarden te communiceren. In deze mail
treft u deze tarieven en voorwaarden.

Energiemarkt 
Mogelijk heeft u al e.e.a. in de media vernomen, maar de gas en
elektriciteitsprijzen staan op een recordniveau (zie het NOS artikel). VanHelder
volgt al 10 jaar de energieprijzen op de voet. Wij verwachten dat de prijzen na
de winter (april 2022) zullen dalen. Hieronder treft u een overzicht van de
energieprijs ontwikkeling van de afgelopen 6 maanden.

https://nos.nl/artikel/2410103-gas-en-stroomprijzen-weer-op-recordniveau-ga-geen-lang-contract-aan
https://nos.nl/artikel/2410103-gas-en-stroomprijzen-weer-op-recordniveau-ga-geen-lang-contract-aan


Tarieven 
U was voorheen klant bij Anode Energie, na het faillissement heeft VanHelder
op 13 december 2021 de levering overgenomen. VanHelder garandeert als
betrouwbare leverancier dat de leveringszekerheid behouden blijft en u niet bij
een willekeurige energieleverancier terecht komt. 
 
U heeft een contract voor onbepaalde tijd met leveringstarieven die ongewijzigd
blijven tot en met 1-2-2022. Na deze periode blijft het contract voor onbepaalde
tijd gelden, maar dan tegen het dan geldende variabele leveringstarief met het
product VanHelder® Variabel. Tot 12-1-2022 is de levering door VanHelder
gegarandeerd in deze periode kunt u opzeggen en per 12-1-2022 overstappen.
Vanaf 12-1-2022 is de opzegtermijn 9 dagen.

Wij kunnen door het faillissement van Anode Energie en de huidige hoge
energieprijzen niet voorkomen dat u meer gaat betalen dan u gewend was.
VanHelder gaat er uiteraard alles aan doen om uw energierekening zo
betaalbaar mogelijk te houden. Wij denken dat dit het beste kan door nu de
tarieven voor een korte periode vast te zetten en in het voorjaar van 2022 u
weer van een vaste prijs te voorzien voor een langere looptijd.

Bovenstaande tarieven zijn exclusief energiebelasting (0,11408 per kWh en 0,52472 per m3 incl. btw; prijspeil 2021)
en Vermindering Energiebelasting (0,0363 per kWh incl. btw; prijspeil 2021) bij aansluitingen t/m 3 x 80 ampère en
een verbruik van maximaal 10.000 kWh per jaar. We gaan ervan uit dat uw adres een verblijfsfunctie heeft,
waardoor u vermindering energiebelasting ontvangt. Klopt dit niet, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door via
vraag@vanhelder.nl. 
*De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op jaarbasis tegen elkaar wegstrepen
(salderen). U mag bij ons salderen tot uw eigen verbruik.

Aanbod 1 jaar vast 
Mocht u het energietarief toch vast willen zetten voor 1 jaar, dan kunnen wij u
per 1 februari 2022 de volgende tarieven bieden. Mocht u hier gebruik van
willen maken dan kunt u emailen naar verkoop@vanhelder.nl.

Voorschotfactuur 
In december ontvangt u van ons een voorschotfactuur voor de levering vanaf

Elektriciteit tarief Excl. btw Incl. btw
per kWh enkel € 0,47700 € 0,57717

per kWh normaal/piek € 0,54800 € 0,66308

per kWh dal € 0,40500 € 0,49005

vastrecht € 5,78 € 6,99

teruglevering normaal/piek* € 0,47300 € 0,57233

teruglevering dal* € 0,33000 € 0,39930

 

Gas tarief Excl. btw Incl. btw

per m3 € 1,62000 € 1,9602

vastrecht € 5,78 € 6,99

https://mailchi.mp/vanhelder/aanbieding_een_jaar_vast
mailto:verkoop@vanhelder.nl


13 tot en met 31 december 2021. Wij zullen het voorschot middels een
automatische incasso van uw rekening afschrijven. Het voorschot is gebaseerd
op bovenstaande tarieven. Voor ons is het op dit moment nog niet mogelijk om
het voorschot van de maand januari 2022 te bepalen omdat de
energiebelastingen en de netwerktarieven voor 2022 nog niet definitief zijn.

Verlaging energiebelastingen 2022 
Per 1 januari 2022 is door de overheid de heffingskorting flink verhoogd, van
560 naar 825 Euro incl. btw. Dit betekent een belastingvoordeel voor iedereen
van 265 Euro, los van de hoeveelheid energie die u verbruikt.

Daarnaast wordt de energiebelasting sterk verlaagd met ongeveer 7 cent voor
elektriciteit. Dit scheelt 700 Euro per jaar bij een verbruik van 10.000 kWh. Dit
nemen wij direct mee in de bepaling van uw voorschotbedrag over de maand
januari. Begin januari ontvangt u de voorschotfactuur voor de maand januari
2022.

Heeft u vragen over het faillissement van Anode, raadpleeg dan onze vragen
en antwoorden pagina. Voor verdere vragen neem contact met ons op door te
mailen naar vraag@vanhelder.nl 
 
Met vriendelijke groet,

 

Team VanHelder
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