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



afnemers laagspanning die niet continu worden uitgelezen
budgetmeterklanten




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)

Iveka 180 Hz Pulsadis:
Arendonk, Balen, Baarle-Hertog, Dessel, Geel, Herentals, Herenthout, Hoogstraten,
Kasterlee, Lille, Meerhout, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Turnhout en Westerlo.
Iveka 1350 Hz Decabit:
Aartselaar, Beerse, Boom, Borsbeek, Brecht, Edegem, Grobbendonk, Hove, Kalmthout,
Kontich, Lier, Lint, Malle, Ranst, Rijkevorsel, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek,
Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel.
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 hoogspanning die niet continu worden uitgelezen:



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 beperkt aantal bestaande klanten )

De piekperiodes gedurende de maanden november tot en met februari zijn:
Iveka-Nete:




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

Iveka-Kempen:




van 07.00 tot 09.00 uur
van 12.00 tot 14.00 uur
van 17.00 tot 19.00 uur

