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Onder “Vooraf Tarieven” dient te worden verstaan
de tarieven ‘Elektriciteit Variabel Groen Vooraf’ en
‘Aardgas Variabel Vooraf’ zoals vermeld op de tariefkaart die van toepassing is op het ogenblik van
het afsluiten van de Overeenkomst (hierna “de
Tariefkaart”).
De Overeenkomst kan uitsluitend door Consumenten via www.essent.be worden afgesloten. Na het
afsluiten van de Overeenkomst ontvangt u een bevestigingse-mail met daarin een verzoek tot betaling
van een voorschot. Indien we over verbruiksgegevens
aangeleverd door de netbeheerder beschikken, wordt
de hoogte van dit voorschot bepaald op basis van het
jaarverbruik en de meest recente Vooraf prijzen. Indien we niet over deze gegevens beschikken, wordt
de hoogte van dit voorschot forfaitair bepaald op
800 euro incl. BTW per EAN in geval van een elektriciteitsaansluiting en op 900 euro incl. BTW per EAN
in geval van een aardgasaansluiting. Deze bedragen
zijn gebaseerd op basis van een verbruik van 4.150
kWh elektriciteit en 19.300 kWh aardgas en de geïndexeerde Vooraf prijzen van het eerste kwartaal van
2014. Dit voorschot dient te worden voldaan binnen
14 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek tot
betaling. Na betaling van dit voorschot ontvangt
u een bevestiging van uw betaling via e-mail. U zal
geen tussentijdse voorschotfacturen meer ontvangen die betrekking hebben op uw verbruik tijdens de
initiële ‘Vooraf’ contractperiode. Op de afrekeningsfactuur zal het door u verschuldigde bedrag (verbruikt
volume op het ogenblik van uw meteropname vermenigvuldigd met de prijs in euro) (hierna “Effectief
Verschuldigd Bedrag”) worden verrekend met het
door u betaalde gedeelte van het voorschotbedrag
voor de periode tot aan uw meteropname. Dit gedeelte wordt berekend volgens de officiële synthetische lastprofielen zoals gepubliceerd door Synergrid
(www.synergrid.be) (hierna “Standaardbedrag”).
Meer informatie over deze berekeningswijze vindt u
via de productpagina op essent.be.
Indien blijkt dat het Effectief Verschuldigd Bedrag
minder respectievelijk meer bedraagt dan het
Standaardbedrag zal het verschil aan u worden
terugbetaald respectievelijk van u worden gevorderd. Het resterende voorschotbedrag zal worden
verrekend bij de eerstvolgende afrekeningsfactuur.
U geniet van de Vooraf Tarieven op voorwaarde
dat u:
• Geen aanpassing van de hoogte van uw voorschotfactuur vraagt;
• De betalingen van uw voorschotbedragen en
afrekeningsfacturen tijdig voldoet;
• Geen verzoek aan ons richt om tussentijdse facturen te ontvangen;
• Uitsluitend met ons communiceert via het online energieportaal Mijn essent of via onze website www.essent.be;

• Zich niet afmeldt om uw communicatie uitsluitend via elektronische weg te ontvangen.
Indien u (één van) bovenstaande voorwaarden
(hierna “Vooraf Voorwaarden”) niet nakomt, behoudt Essent zich het recht voor de geïndexeerde
Elektriciteit Variabel Groen en/of Aardgas Variabel
tarieven (met tussentijdse facturatie) zoals vermeld in de Tariefkaart (hierna “Alternatieve Tarieven”) aan te rekenen vanaf de eerste dag van de
maand volgend op de maand waarin de niet-nakoming plaatsvond. Indien we beslissen om in
geval van niet-nakoming de Alternatieve Tarieven
aan te rekenen, zullen we u hierover informeren.
Indien u het verzoek tot betaling van het eerste
voorschotbedrag na intekening niet tijdig voldoet,
zullen de Alternatieve Tarieven vanaf de aanvang
van de levering van toepassing zijn en zal u tussentijdse facturatie ontvangen.
Als u kiest voor een ander product, zal dit product van toepassing zijn vanaf de eerste dag van
de maand na de maand waarin uw aanvraag
plaatsvond.
Indien u voor een ander product kiest of de Vooraf
Voorwaarden niet naleeft, zal het resterende voorschot aan u worden terugbetaald uiterlijk binnen
de 6 weken na dit ogenblik. Het resterende voorschot wordt berekend op basis van de SLP-waarden van de resterende contractperiode.
Als een bestaande klant intekent op het product
‘Vooraf’ gelden de Vooraf Tarieven en start de
contractduurtijd van één jaar vanaf de eerste dag
na afloop van de laatst gefactureerde voorschotperiode.
Vanaf de aanrekening van de Alternatieve Tarieven
zal de Overeenkomst zonder toepassing van huidige bijzondere voorwaarden verder blijven bestaan.
We kunnen tot uiterlijk twee (2) maanden vóór het
einde van de leveringsduur de nieuwe prijzen en/
of voorwaarden die van toepassing zullen zijn op
de volgende duurtijd schriftelijk aan u bekendmaken (“Jaarlijkse Mededeling”).
Tenzij u deze nieuwe prijzen en/of voorwaarden
schriftelijk aan ons bevestigt, zullen we u tijdens de
volgende duurtijd beleveren aan het goedkoopste
Equivalent Product (exclusief welkomstkorting en
welkomstpromoties) van bepaalde duur dat we tegen het einde van de Overeenkomst op de markt
aanbieden.
Bij de Jaarlijkse Mededeling zal een voorschotfactuur
worden gevoegd die betrekking heeft op de voorafbetaling van de af te nemen energie tijdens de volgende duurtijd. Na betaling van deze voorschotfactuur zal u geen tussentijdse voorschotfacturen meer
ontvangen die betrekking hebben op uw verbruik
tijdens de volgende duurtijd.
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Het bedrag van deze voorschotfactuur wordt berekend op basis van uw geschat jaarverbruik gebaseerd op verbruiksgegevens aangeleverd door de
netbeheerder en de Vooraf prijzen zoals meegedeeld in de Jaarlijkse Mededeling.
Wanneer u uw voorschotfactuur zoals gevoegd bij
de Jaarlijkse Mededeling niet tijdig betaalt, zal de
door u verbruikte energie met ingang van de eerste
dag van uw volgende duurtijd worden aangerekend
tegen de Elektriciteit Variabel Groen en/of Aardgas
Variabel tarieven die we op het ogenblik van de
Jaarlijkse Mededeling op de markt aanbieden.

Nettarief werkelijke afname
Prosumenten tarief is in Vlaanderen niet van
toepassing indien (i) je beschikt over een digitale
meter en (ii) de geïnjecteerde elektriciteit geproduceerd wordt door zonnepanelen met een maximaal AC-vermogen van 10kVA die na 1 januari
2021 in dienst werden genomen of waarvan de
indienststelling ouder is dan 15 jaar of indien u
voor het systeem hebt gekozen waarbij de geïnjecteerde elektriciteit wordt opgekocht (‘nettarief
werkelijke afname’).
In deze gevallen zal je meter niet (meer) virtueel
terugdraaien. Je betaalt je elektriciteit (energieprijs, nettarieven, toeslagen, heffingen...) op basis
van de werkelijke afname op het net. De op het
net geïnjecteerde elektriciteit wordt door Essent
vergoed op basis van een tarief aan 0 euro per
kWh. De ‘Bijzondere voorwaarden Injectie’ zijn
van toepassing en zijn raadpleegbaar op onze
website www. essent.be.
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