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Geachte klant, 

 

Met deze brief willen wij u informeren over het elektriciteitstarief 2023.  

 

Stijging tarief elektriciteit 

De afgelopen anderhalf jaar zijn de energieprijzen in Europa extreem gestegen. De oorlog in 

de Oekraïne zorgt voor een verminderde aanvoer van gas uit Rusland, waardoor de spanning op de 

energiemarkten stijgt. De elektriciteitsprijs is sterk afhankelijk van de gasprijs en is hierdoor ook zeer 

sterk gestegen.  

 

De prijzen blijken nu zeer volatiel, er zijn grote stijgingen en dalingen per dag, in tegenstelling tot de 

energiemarkt die tot 2021 redelijk stabiel was. Er is grote onzekerheid over de toekomst, regelgeving 

vanuit de EU laat op zich wachten, en grote gebruikers, zoals Royal FloraHolland, krijgen zoals het er nu 

naar uitziet geen tegemoetkoming in de energiekosten.  

 

Dit heeft als gevolg dat het stroomtarief van Royal FloraHolland sinds 2021 sterk is gestegen. In 2022 

heeft u dit al kunnen zien in de doorbelastingstarieven elektriciteit. We komen er helaas niet onderuit om 

in 2023 wederom de gestaffelde tarieven significant te verhogen.  

 

Opbouw tarief 

In de algemene bepalingen voor huur en verhuur van verwerkingsruimte staat dat elektriciteit wordt 

doorbelast aan de hand van een tussenmeter die het verbruik van de box bemeet.  

De doorbelastingstarieven worden jaarlijks vastgesteld en betreffen een all-in tarief voor elektriciteit op de 

marktplaats. Het tarief heeft als basis het inkooptarief elektriciteit van Royal FloraHolland bij de 

leverancier. Hier komen nog kosten bij voor o.a. netbeheer, energiebelasting en het interne netwerk.  

 

Uitgangspunt van de doorbelasting is dat Royal FloraHolland geen marge maakt op het elektriciteits-

verbruik dat de huurders verbruiken. Naast het feit dat het wettelijk niet is toegestaan om winst te maken 

op de energiedoorbelasting, past het niet in de coöperatieve grondbeginselen van Royal FloraHolland. 

De stijging heeft dus puur te maken met ons hogere inkooptarief bij de leverancier.  

 

Tarieven 

De tarieven voor 2023 vindt u in de bijlage.  

 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met ons Klant 

Contact Center, telefoonnummer +31 88 789 89 89 of per email klantenservice@royalfloraholland.com. 
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