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Essent Vast Groen Solar 3 jaar
Het “Vast Groen Solar 3 jaar Tarief” geldt voor
nieuwe en bestaande residentiële klanten die een
contract afsluiten voor Elektriciteit Vast Groen Solar 3 jaar (al dan niet gecombineerd met Aardgas
Vast 3 jaar).
• De Overeenkomst kan uitsluitend door Consumenten worden afgesloten die over een
PV-installatie (maximaal 10 kVA) beschikken,
dewelke elektriciteit opwekt voor afname op
hetzelfde adres als dat waarvoor de Consument
een overeenkomst voor de levering van elektriciteit afsluit en dewelke gekoppeld is aan een
terugdraaiende teller en waarop het prosumententarief van toepassing is. Deze voorwaarden
zijn cumulatief.
• De Consument geniet onder het “Vast Groen
Solar 3 jaar Tarief” van een jaarlijkse korting
van 35 euro (incl. BTW) welke pro rata de leveringsduur wordt toegekend op de afrekeningsfactuur, zolang dat de klant door Essent wordt
beleverd op het product Elektriciteit Solar Vast
Groen 3 jaar al dan niet gecombineerd met
Aardgas Vast 3 jaar.
• Deze jaarlijkse korting is niet cumuleerbaar met
andere kortingen en/of promoties.

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.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAST GROEN SOLAR | VERSIE V202102

V.U. Essent Belgium nv, Pierre Pignolet, Veldkant 7, 2550 Kontich - Onder voorbehoud van drukfouten | Cons_vastsolar_NL_2021

Nettarief werkelijke afname

