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Is elektriciteit in de daluren zinvol?

vr�dag 10 januari 2020

Zoals in veel andere landen het geval is, biedt Frankr�k consumenten de

mogel�kheid van verlaagde elektriciteitstarieven op basis van het t�dstip van de

dag waarop de levering wordt gebruikt.

Deze optie wordt heures pleines/heures creuses (HP/HC) genoemd , wat zich letterl�k

vertaalt naar 'volle uren' en 'lege uren'.

Je zou het ook het dag- en nachttarief ( tarif jour/nuit ) of het dubbele tarief ( dubbel

tarief ) kunnen zien.

Hoewel er particuliere leveranciers z�n die elektriciteit in de daluren aanbieden,

beschouwen we in deze nota alleen het aanbod van EDF, de door de staat

gecontroleerde leverancier.

EDF en hun concurrenten bieden ook andere tarieven aan dan de belangr�kste die hier

worden besproken, waarb� we ons concentreren op de kwestie van de daluren tegen

het standaardtarief. In je onderzoek zul je ook deze variaties moeten bek�ken.

Wat z�n Heures Pleines/Heures Creuses?

Als u een standaard gereguleerd elektriciteitstarief heeft, is het bedrag dat u per

kilowattuur (kWh) betaalt voor elk van de 24 uur van de dag hetzelfde. Dit wordt het

tarif de base genoemd .

Kiest u echter voor het HP/HC-tarief, dan splitst uw energieleverancier de kosten per

kWh op in twee categorieën met voor elk een verschillende pr�s:

HP/HC werkt door:

Laag verbruik uren (HC) - meestal 's nachts;

Hoog verbruik uren (PK) – de rest van de dag.

U een lager tarief per kilowattuur in rekening brengen dan het basistarief voor de

elektriciteit die u verbruikt t�dens de laagverbruikende uren;

Omgekeerd rekent u een hoger kilowattuurtarief dan de optie de base voor het

vermogen dat u verbruikt t�dens de hoog verbruikende uren.
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Daarnaast is het vastrecht voor het basistarief lager dan dat voor HP/HC.

Normaal gesproken zullen ongeveer 8 uur van 24 worden aangewezen als HC en de

resterende 16 als HP, maar de HP-uren worden lokaal bepaald door ENEDIS (voorheen

ERDF, de leveringsdistributeur in Frankr�k). Mensen in de volgende stad of dorp

kunnen andere uren dan u hebben en er kunnen ook verschillen z�n afhankel�k van of u

een 'Linky' slimme meter heeft.

Ongeveer 50% van de Franse elektriciteitsverbruikers onderschr�ft het HP/HC-tarief,

maar hoeveel van hen er �nancieel voordeel uit halen, wordt fel bediscussieerd.

Moet u overstappen op HP/HC?

Het is verleidel�k om aan te nemen dat de w�ziging naar een daltarief een no-brainer

is.

De positie is echter gecompliceerd en geenszins een duidel�k gunstige route om naar

beneden te gaan.

Dat komt omdat om echt geld te besparen op het basistarief , u ervoor moet zorgen dat

een aanzienl�k percentage van uw totale elektriciteitsverbruik, gemeten in kilowattuur,

in dat lage tariefvenster van 8 uur kan worden gepast.

Als dat niet het geval is, kunt u niet alleen moeite hebben om geld te besparen op uw

elektriciteitsrekening, maar kunt u ook merken dat u meer betaalt dan voorheen.

Verschillende instanties en adviesgroepen citeren verschillende c�fers. De

moeil�kheden ontstaan   door de complexiteit van de verschillende tarieven,

verschillende leveranciers en de mogel�k individuele consumptiepatronen van elk

huishouden.

Een belangr�k uitgangspunt is echter te erkennen dat gemiddeld:

Bovenstaande c�fers z�n gebaseerd op EDF tarieven en een 9kVA meterlevering. Ze

kunnen variëren als u andere providers of een ander aanbod gebruikt en ze kunnen van

jaar tot jaar verschillen.

Ondanks de moeil�kheid om een   beoordeling te maken, is er een zekere mate van

consensus dat, om geld te besparen met HP/HC, u minimaal 40% (en b� voorkeur

meer) van uw totale elektriciteitsverbruik in het daltarief moet gebruiken uur.

Het jaarabonnement voor een HP/HC-contract is substantieel hoger dan een

contract van het basistarief ;

De pr�s per kWh onder HP/HC t�dens de HP-periode is ongeveer 9% duurder dan

voor dezelfde uren onder het basistarief ;

De pr�s per kWh t�dens de HC-periode is ongeveer 15% lager dan dezelfde uren

onder het basistarief.
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Als u dus in een woning van bescheiden omvang woont en de centrale verwarming

niet elektrisch is, is het onwaarsch�nl�k dat u beter af bent met HP/HC.

Als u, om wat voor reden dan ook, uw verbruiksapparatuur voor zware belasting

(verwarming, waterverwarming, wasmachines, droogtrommels en vaatwassers) niet

op nachtstand kunt zetten, dan geldt hetzelfde.

In appartementen of r�tjeshuizen moet u voorzichtig z�n met de veronderstelling dat u

's avonds laat of 's nachts zware huishoudel�ke apparaten kunt gebruiken. Geschillen

tussen buren over late geluidsniveaus van dergel�ke apparaten komen relatief vaak

voor en kunnen een serieus probleem worden.

Belangr�k is ook dat de markt in Frankr�k aan het veranderen is en dat er nu meer

concurrentie is dan voorheen. Het kan dus z�n dat u moet nadenken over het tarief dat

u op jaarbasis gebruikt.

Als u niet duidel�k bent, kunt u dit hele probleem het beste benaderen door een gratis

beoordeling aan te vragen. Neem hiervoor contact op met een Engelssprekende

adviseur door te bellen naar 09 69 36 63 83 of door uw plaatsel�ke EDF-kantoor te

bezoeken. Als u zeker genoeg bent van de noodzaak om te veranderen, kunt u dit doen

door gewoon online te gaan vanaf uw elektriciteitsrekening.

Als u al in de daluren zit, maar wilt overwegen of het voordeliger is om over te stappen

op het basistarief , bereken dan op basis van de ontvangen rekeningen het totale

verbruik in een jaar en vermenigvuldig dit met het tarief voor het tarif de base , waar u

het gew�zigde jaarl�kse forfait b� optelt. Vergel�k het bedrag dat u kr�gt met het

bedrag dat u in de daluren heeft betaald. Informatie over de verschillende tarieven

vindt u in onze onderstaande gids.

Toegang kr�gen tot HP/HC-tarieven

De aanpak hier is afhankel�k van uw bestaande abonnement of wat er eerder was toen

u een woning kocht.

Ervan uitgaande dat u momenteel op basis van tarief bent , neem dan contact op met

uw bestaande elektriciteitsleverancier en vraag hen om uit te leggen hoe u van de ene

naar de andere kunt overstappen. Dat zal in de meeste gevallen slechts een w�ziging

van het contract z�n.

In het geval van een nieuw gekocht onroerend goed, als het adres eerder op HP/HC

stond, zou de w�ziging alleen administratief moeten z�n.

Hoewel dit meestal eenvoudig is, kan de positie ingewikkeld z�n, afhankel�k van het

type elektriciteitsmeter dat al aanwezig is.

In grote l�nen:

Als uw eigendom eerder was geabonneerd op HP/HC-tarieven en een oud

elektromechanisch spinnewieltype of een elektronische meter heeft, kan het

waarsch�nl�k het tarief dat u hebt geselecteerd registreren en weergeven; Privacy



Als uw meter vervangen moet worden om het HP/HC-tarief te kunnen leveren, gebeurt

dit via ENEDIS, die deze normaal gesproken zal omruilen voor een Linky-meter ,

waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht.

Mogel�k kan uw energieleverancier de afspraken met ENEDIS voor u maken.

Verwante lezing:

Voor de laatste diepgaande analyse kunt u zich abonneren op

onze nieuwsdienst op France Insider .

France Insider is een abonnementsaanbieding die onze vorige gratis nieuwsbrief heeft
vervangen.

populaire artikels

Als de woning eerder was aangesloten op een basistarief en u wilt overstappen,

dan kan het z�n dat deze moet worden vervangen;

Linky-meters zouden goed moeten z�n.

Gids voor elektriciteitsdiensten in Frankr�k

Gids voor �nanciële hulp voor energiebesparing in huis
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