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



afnemers laagspanning en hoogspanning die niet continu worden uitgelezen
budgetmeterklanten

De uren voor de tariefsturing op het grondgebied van Iverlek 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:
Voor de groep van gemeenten:
Iverlek 2

Aarschot, Asse, Berlaar, Bierbeek, Bonheiden, Boortmeerbeek, Bornem, Boutersem, Haacht,
Heist-op-den-berg, Herent, Herselt, Hoegaarden, Hulshout, Kapelle-op-den-bos,
Keerbergen, Leuven, Londerzeel, Mechelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Putte, Puurs,
Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, St Amands, St Katelijne-Waver, Tienen, Tremelo,
Willebroek, Zemst:



normale uren: van 6 tot 21 uur
stille uren: van 21 tot 6 uur

Uitzondering voor Halle (TS Buizingen):



normale uren: van 7 tot 22 uur
stille uren: van 22 tot 7 uur

Voor de groep van gemeenten:
Iverlek 1

Beersel, Bertem, Dilbeek, Drogenbos, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenberg, Kraainem,
Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Overijse, Roosdaal, St -Genesius-Rode, Ruisbroek, St PietersLeeuw, Ternat (zuidelijk deel: Wambeek), Tervuren , Vlezenbeek, Wezenbeek-Oppem,
Zaventem:



normale uren: van 7 tot 22 uur
stille uren: van 22 tot 7 uur

Ternat (noordelijk deel: Sint-Katherina-Lombeek en Ternat)



normale uren: van 6 tot 21 uur
stille uren: van 21 tot 6 uur

In alle gebieden zijn alle uren op zaterdag, zondag en feestdagen ook stille uren voor
hoogspanningsklanten die continu worden uitgelezen en op zaterdag en zondag ook stille
uren voor laagspanningsklanten die niet continu worden uitgelezen. Een feestdag die niet
tijdens het weekend valt wordt ook beschouwd als een normale dag en bevat dus normale en
stille uren.
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:
Iverlek 1:




07.00 tot 09.00 uur
11.00 tot 13.00 uur
17.30 tot 19.30 uur

Iverlek 2:




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

