Omschrijving tarieven

AgroTradePower™

Handelingskosten | vast per contract* per jaar

AgroTradeGas™

€ 4.860

Handelingskosten | verbruiksafhankelijk, over het gealloceerde volume per
(sub)EAN (MWh resp. m³)

€ 0,15

AgroBudgetGas

€ 4.860

€ 2.580

€ 0,00069

€ 0,00235

Flexibiliteits- en onbalanskosten per gealloceerde m³

€ 0,00124

€ 0,00124

Opslag daggas per gealloceerde m³ (alleen bij inkoop)

€ 0,00120

FlexPower indien van toepassing | per MWh Intraday transactie
Debiteurenpremie**

€ 1,- /MWh
0,6% over de cashflow (debetsaldo, som van gas- en elektranota)

* Ean codes die onder één en dezelfde WOZ vallen, worden beschouwd als één contract AgroTradePower™ of AgroTradeGas™. De tarieven voor de vaste
handelingskosten per contract worden jaarlijks geïndexeerd.
AgroEnergy brengt bij alle klanten maandelijks een premie in rekening om het debiteurenrisico af te kunnen dekken. Deze debiteurenpremie wordt berekend als
percentage over de cashflow (debetsaldo, som van gas- en elektranota) en wordt jaarlijks vastgesteld bij de aanvang van het leveringsjaar.
**

Groepsvoordelen
•

DEBITEURENUITKERING: AgroEnergy hanteert debiteurenpremie restitutie. Van de bij alle klanten geïnde debiteurenpremie in
een leveringsjaar wordt na aftrek van afgeboekte debet saldo en incassokosten de resterende debiteurenpremie gerestitueerd.

•

ONBALANSPOOLING: Heeft u één of meerdere AgroTradePower contracten? Al deze contracten maken deel uit van de
AgroEnergy Onbalanspool. U deelt naar rato mee in de uitkering van het onbalansresultaat die wordt verdeeld onder de klanten
die hieraan bijdragen.

Toetsing kredietwaardigheid
AgroEnergy hecht veel belang aan het minimaliseren van verliezen door oninbare vorderingen. Dit voordeel valt via de debiteurenuitkering
namelijk direct terug aan onze klanten. Om die reden maakt een credit check standaard onderdeel uit van het proces voorafgaand aan het
afsluiten van een contract. Afhankelijk van de uitkomst van deze credit check kunnen wij u aanvullende zekerheden vragen.
Betalingen en rente
AgroEnergy hanteert een standaard betalingstermijn van 14 dagen. Na de betalingstermijn brengen we wettelijke handelsrente in rekening
over het openstaande saldo. Over betalingen die we voor de vervaldatum ontvangen, vergoeden we rente.
Belastingen en heffingen
Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en exclusief heffingen. U betaalt geen debiteurenpremie over BTW en energiebelasting.
Wilt u fixeren?
De groen gemarkeerde tarieven kunt u desgewenst fixeren. Print in dat geval de meest recente versie van dit formulier uit vanaf de website
(www.agro-energy.nl/klantworden). Vul de fixatietabel in, plaats uw handtekening en mail het volledig invulde formulier naar info@agro-energy.nl.
Zonder fixatie gelden voor het komende leveringsjaar de tarieven die na 1 mei op onze website vermeld staan.
Tarief fixeren voor:
2021

Uw gegevens en handtekening
Bedrijfsnaam:

2020
2022

ATP

ATG

Laatste update: 18 mei 2018

ABG

Plaats
Ondertekend door:
Volledige voor en achternaam:
Handtekening:

Datum:

