Overzicht uurregeling Intergem
Tweevoudig uurtarief (dag- nachttarief)
Tweevoudig uurtarief voor:



afnemers laagspanning die niet continu worden uitgelezen
budgetmeterklanten

De uren voor de tariefsturing op het grondgebied van Intergem zijn niet overal gelijk. In
bepaalde gedeelten of (deel) gemeenten kunnen ook signalen van naburige netbeheerders
worden toegepast wat soms aanleiding geeft tot andere tariefperiodes.
De volgende globale onderverdeling van het distributiegebied bestaat:
Gemeenten Bazel, Beveren, Kruibeke, Meerdonk, Rupelmonde en Essene (gedeeltelijk):



normale uren: van 7 tot 22 uur
stille uren: van 22 tot 7 uur
(Alle uren op zaterdag en zondag zijn eveneens stille uren. Een feestdag die niet tijdens het
weekend valt wordt ook beschouwd als een normale dag en bevat dus normale en stille uren)

Overige gemeenten van Intergem:



normale uren: van 6 tot 21 uur
stille uren: van 21 tot 6 uur
(Alle uren op zaterdag en zondag zijn eveneens stille uren. Een feestdag die niet tijdens het
weekend valt wordt ook beschouwd als een normale dag en bevat dus normale en stille uren)

In deze gebieden zijn alle uren op zaterdag, zondag en feestdagen ook stille uren voor
hoogspanningsklanten.
Tweevoudig uurtarief voor afnemers hoogspanning die continu worden uitgelezen
(telelezing):



normale uren: van 7 tot 22 uur
stille uren: van 22 tot 7 uur
(Alle uren op zaterdag, zondag en feestdagen zijn eveneens stille uren)

Tweevoudig uurtarief voor afnemers laagspanning die continu worden uitgelezen
(telelezing):



normale uren: van 7 tot 22 uur
stille uren: van 22 tot 7 uur
(Alle uren op zaterdag, zondag en feestdagen zijn eveneens stille uren)

Nachttarief

Er bestaan zeer diverse programma's 'nacht'. Al deze programma's 'accumulatieverwarming'
zorgen bij de eindafnemer voor een totale oplaadtijd 'nacht' van praktisch 8 à 9 uur.

Drievoudig uurtarief (voor een beperkt aantal bestaande klanten)
De piekperiodes gedurende de maanden november tot en met februari zijn:
Beveren en Kruibeke:




van 07.30 tot 09.30 uur
van 11.30 tot 13.30 uur
van 17.30 tot 19.30 uur

Overige gemeenten:




van 07.30 tot 09.30 uur
van 11.30 tot 13.30 uur
van 17.30 tot 19.30 uur

