
 
Bij een EPEX contract betaal je aan het einde van de maand een voorschot voor de maand 
daarop, bijvoorbeeld eind september betaal je het voorschot voor oktober. 
Dit voorschot is gebaseerd op het gemiddelde jaarverbruik van de laatste 3 jaar gedeeld 
door 36 maanden. 
 
Begin november krijgt de leverancier automatisch de energieverbruiken van de maand 
oktober, mits je een slimme meter hebt. 
De verbruiken zijn normaliter geen discussie, die worden op afstand uitgelezen. 
 
De prijs wordt gebaseerd op basis van de ENDEX/APX (elektra) en voor gas op basis van 
TTF/LEBA 
De prijs is het gemiddelde van de energieprijs van de maand oktober gerekend over 24 uur 
per dag 31 dagen per maand afhankelijk van de maand natuurlijk. 
De energieverbruiken maal het gemiddelde tarief bepaalt dan de energienota van de maand 
oktober. Uiteraard wordt hier het voorschot van af gehaald. 
Het kan dus zijn dat je wat moet bijbetalen of terugkrijgt. 
 
Feitelijk is het een jaarafrekening maar dan per maand, mits je een slimme meter hebt, 
anders wordt het alsnog een jaarafrekening. 
De voordelen zijn dat de energieleverancier minder risico-opslag berekent want het risico is 
relatief lager dan bij een variabeltarief. 
Bovendien is de looptijd van een EPEX-contract 1 jaar. 
Voordeel kan ook zijn dat wanneer de prijzen dalen zoals onlangs het gas deed je daar dan 
direct van profiteert. 
Uiteraard geldt dit andersom ook. 
Een ander voordeel is dat wanneer de prijs dusdanig genormaliseerd is je het contract kunt 
“openbreken” om vervolgens de prijs vast te zetten voor 1,2 of 3 jaar. 
 
Een nadeel is dat je in de wintermaanden per maand meer moet betalen maar daar staat 
tegenover dat je in de zomermaanden minder hoeft te betalen. 
In de oude situatie  of wanneer je geen slimme meter hebt, heb je daar geen last van immers 
je hebt met 12 voorschotten te maken en één jaarafrekening. 
 
Heb je zonnepanelen wordt hetgeen je opwekt direct verrekend met wat je gebruikt en het 
verschil betaal je bij of ontvang je retour. 
 
 


