
 Coöperatie Doarpsmûne Reduzum 
levert aan ‘Energie van Ons’  1

Men kan nu energie van de dorpsmolen kopen 

Het heeft even geduurd maar nu de molen is aangesloten op 
het elektriciteitsnet en nu alle vinkjes groen zijn mogen we 
ook leveren. Vanaf 1 januari 2023 is de coöperatie 
aangesloten bij Energie van Ons. Deze energie-
maatschappij neemt energie af van windmolens en 
zonneparken en verkoopt deze door aan anderen.  

‘Lokaal, gericht op het milieu en duurzaam.’ 

Met deze keuze is het nu mogelijk om ook elektriciteit van 
de molen en gas af te nemen door over te stappen naar deze 
leverancier.  

Voor 2023 heeft de overheid een energieplafond ingesteld 
van € 0,40 voor een kWh (voor maximaal 2900 kWh) 
elektriciteit en € 1,45 voor een m3 aardgas (voor maximaal 
1200 m3). Deze bedragen zijn inclusief de belastingen. 
Boven de genoemde hoeveelheden betaal je de prijs zoals 
hiernaast weergegeven. Overstappen met een prijsplafond is 
zonder consequentie, omdat de prijzen bij de meeste 
leveranciers ver boven het plafond liggen.  

De gemiddelde prijzen in de hiernaast afgebeelde figuur  2

zijn: € 0,79 per kWh elektriciteit en € 3,13 per m3 gas 

Levertarieven Energie van Ons van 1 jan - 31 jan 2023: 
Elektriciteit enkel: € 0,60, hoog: € 0,69, laag € 0,50 
Gas € 2,30 per m3Deze bedragen zijn inclusief belastingen 
en BTW (zie ook bijlage).  

Terug-levertarieven Elektriciteit enkel: € 0,37, hoog: € 0,44, 
laag € 0,29 
De lever- en terug-levertarieven zijn hetzelfde maar kunnen 
elke maand veranderen. 

‘Energie van Ons’ hanteert het beleid dat aansluitingen binnen de postcoderoos elektriciteit (van de 
molen) en gas kunnen afnemen.  

Wanneer stap je nu over. 

Het is eenieder vrij om over te stappen naar een nieuwe/andere energiemaatschappij maar dan moet het 
ook nog kunnen. Hieronder staan een paar overwegingen: 

- Stel je hebt een vast contract tot maart 2023, dan is op 1 januari overstappen niet gunstig omdat je 
dan contractbreuk pleegt en compensatie moet betalen in de vorm van een boete. 

- Stel je contract is in oktober 2022 afgelopen en je hebt nu een variabel contract dan is het zaak 
om het contract goed na te lezen of contact op te nemen met je energiemaatschappij om te zien of 
je over kan. Als je over kan stappen op 1 jan. 2023 dan moet je je verbruik afrekenen met je 

 https://energie.vanons.org1

 https://www.overstappen.nl/energie/energietarieven/2



energiemaatschappij. 
- Heb je geen zonnepanelen dan maakt dat niet zoveel uit. Je valt in 2023 dan onder het 
energieplafond en als je meer gebruikt dan de hoeveelheid behorende bij het energieplafond dan 
betaal je bij ‘Energie van Ons’ lagere tarieven dan bij andere maatschappijen. 
- Heb je zelf zonnepanelen dan is het verstandig om over te stappen als je een positief saldo in 
kWh-en hebt. Als dat niet zo is dan moet je afrekenen en moet je betalen voor de elektriciteit die 
je hebt afgenomen. 
Het is dan verstandig om te wachten tot eind maart/april zodat je weet quitte staat. In dat geval 
betaal je met je eigen elektriciteit. 

- Bij het overstappen naar Energie van Ons, krijgt de Coöperatie voor iedere aansluiting € 50 die 
weer in het dorp kan worden gestopt. 

- Omdat de lever- en terug lever tarieven elke maand kunnen veranderen wordt het verhaal iets 
complexer maar daar komt de lezer wel uit. 

Scan de hiernaast weergegeven QR-code om naar de website van ‘Energie van Ons’ te gaan – ook om de 
actuele tarieven te bekijken en om je maandbedrag te bepalen. 

Bestuur Coöperatie Doarpsmûne Reduzum 

Bij vragen mag u contact opnemen met wybo.palstra@planet.nl 

Bijlage Tarieven Energie van Ons (Tarieven per 1-1-2023) 
Zie hieronder de tarieven die gelden voor het variabele contract van 1 januari 2023 t/m 31 januari 2023. 
De tarieven voor dit contract wijzigen maandelijks. 

Electra 

Gas 

Terug-levertarief 
Is jouw teruglevering hoger dan je verbruik? Op dit moment vergoeden we dezelfde prijs voor je 
elektriciteit die je normaal betaalt inclusief BTW en exclusief energiebelasting en Opslag Duurzame 
Energie (ODE). 

Voorbeeld 
Mevrouw Peters wekt met zonnepanelen 5.000 kWh per jaar op. Haar eigen verbruik is slechts 3.000 
kWh per jaar. Allereerst wordt dan tot 3.000 kWh gesaldeerd. Voor de 2.000 kWh die mevrouw Peters 
daarnaast netto teruglevert, ontvangt ze van ons het leveringstarief plus btw (2023: 21%).

leveringstarief Energiebelas/ng Opslag duurzame 
energie

btw Totaal incl. 
btw

Enkeltarief € 0,37121 € 0,12599 € 0,0000 € 0,10441 € 0,60161

Dubbeltarief: 
hoog

€ 0,44235 € 0,12599 € 0,0000 € 0,11935 € 0,68769

Dubbeltarief: 
laag

€ 0,28600 € 0,12599 € 0,0000 € 0,08652 € 0,49851

Leverings-tarief Energiebelas/ng Opslag Duurzame 
Energie

Btw Totaal inclusief btw 
 

€ 1,41560 € 0,48980 € 0,00000 € 0,40013 € 2,30553
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