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Aanleiding voor de richtlijn 

 

1. In samenwerking met de energiesector heeft de Energiekamer van de NMa in 2004 een richtlijn 

opgesteld met betrekking tot het factureren van het transport, de meetdiensten en de levering 

van energie aan consumenten. 

 

2. In 2007 heeft de Energiekamer twee onderzoeken naar facturering uitgevoerd. Het eerste 

onderzoek betrof de juistheid van de energierekening (correcte facturen). Het tweede 

onderzoek was een consumentenonderzoek en ging over de duidelijkheid van de 

energierekening (DUIN).  

 

3. Gebleken is dat de volgende uitgangspunten belangrijk zijn voor consumenten: 

• De consument wil een “juiste” energierekening. 

• De consument wil de tarieven op de energierekening kunnen controleren. 

• De consument wil zijn verbruik per tariefperiode kunnen zien. 

• De consument wil zijn energierekening kunnen begrijpen. 

• De consument wil essentiële informatie op een voorblad. 

• De consument wil een voorblad met bijlage(n) of wil naar keuze bijlage(n) kunnen 

opvragen per post, mail of internet. 

• De consument wil begrijpelijke en uniforme definities toegelicht zien (bij voorkeur in de 

kantlijn). 

 

4. Op 1 januari 2009 is voor de transportdiensten het capaciteitstarief ingevoerd. Vanaf dat 

moment brengen de netbeheerders verplicht alle periodieke netwerkkosten via één vast tarief 

aan de klanten in rekening. 

 

5. Het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de 

werking van de elektriciteits- en gasmarkt zal, naar verwachting, eind 2010 of begin 2011 in 

werking treden. Dit wetsvoorstel regelt dat er een verplicht leveranciersmodel wordt ingevoerd. 

 

6. Het verplichte leveranciersmodel houdt in dat de leverancier een geïntegreerde energierekening 

van de leveringskosten en de (periodieke) netwerkkosten stuurt aan de afnemer.  

 

7. Bovenstaande is aanleiding geweest voor de Energiekamer om aan de leveranciers te vragen 

om een nieuw voorstel uit te werken voor een vrijwillige richtlijn voor de energierekening die al 

rekening houdt met de situatie dat er in de nabije toekomst dit verplichte leveranciersmodel zal 

worden ingevoerd. 

 

8. Bij de uitwerking van de richtlijn is rekening gehouden met de nieuwe Richtsnoeren van de 

NMa: Informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten
1
. 

                                                           
1
  Besluit van de Raad van Bestuur van de NMa, Stcrt. 2009, nr. 141172, d.d. 23 september 2009 
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Doel van de richtlijn 

 

9. Doel van de richtlijn is dat de consument zijn energierekening beter kan begrijpen en om de 

energierekening voor de consument beter controleerbaar te maken. Daarom is deze richtlijn 

leidraad voor energieleveranciers, consumenten en toezichthouder. 

 

 

Totstandkoming & communicatie 

 

10. De inhoud van deze richtlijn is voorbereid door de werkgroep BEEN, samengesteld uit 

vertegenwoordigers van de energieleveranciers. 

 

11. De Energiekamer heeft de inhoud van deze richtlijn verder uitgewerkt en zal deze richtlijn 

publiceren. 

 

12. De Energiekamer zal via de EnergieWijzer op ConsuWijzer (www.consuwijzer.nl) publiceren 

welke energieleveranciers voldoen aan de Richtlijn energierekening voor consumenten 2010. 

 

 

Uitgangspunten 

 

13. Deze Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 sluit aan op de Richtsnoeren 

Informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten en stelt consumenten in staat om 

de tarieven die op de energierekeningen worden gehanteerd, te vergelijken met de tarieven die 

energieleveranciers hebben aangeboden of die deze energieleveranciers hebben gehanteerd in 

hun contractbevestiging aan consumenten. 

 

14. Bij een switch van energieleverancier moeten consumenten in staat zijn om energierekeningen 

te vergelijken. 

 

15. Deze Richtlijn kiest ervoor om de leveringstarieven en de verschuldigde energiebelasting als 

separate componenten weer te geven. Daarbij spreekt de Energiekamer wel een voorkeur uit 

om energietarieven op de energierekening inclusief de verschuldigde BTW weer te geven. Als 

dit om systeemtechnische redenen onevenredig hoge lasten met zich mee brengt, is het 

energieleveranciers toegestaan om de verschuldigde BTW als een separate component op de 

energierekening te presenteren. 

 

16. De Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 dient voorts voldoende ruimte te laten 

voor leveranciers om zich met de energierekening te onderscheiden. 
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17. De leverancier heeft de mogelijkheid om de consument een uitgebreide of een beknopte 

energierekening aan te bieden. Indien de leverancier er voor kiest om de consument een 

beknopte energierekening aan te bieden, dan heeft de consument de mogelijkheid om de 

leverancier om een uitgebreide energierekening te verzoeken, die de leverancier dan zal 

toesturen. 

 

18. Het medium voor de energierekening (papier, internet, mail) is afhankelijk van de afspraak 

tussen de leverancier en consument. 

 

19. Naast de onder randnummer 17 vermelde keuze kan de consument zijn energieleverancier 

separaat verzoeken om nadere informatie te verstrekken die hem in staat moet stellen om zijn 

energierekening na te rekenen.  

 

20. Basisbegrippen en de toelichting daarop, zoals die op de energierekening worden gehanteerd, 

zijn landelijk uniform geformuleerd (zie de toelichting op gebruikte begrippen. 

 

21. De Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 heeft betrekking op facturatie van energie 

(elektriciteit en gas) aan consumenten. 

 

22. De Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 gaat in op 31 maart 2010. Tot 1 januari 

2011 hebben de energieleveranciers de gelegenheid om deze richtlijn in te voeren. Daarmee 

loopt de invoering vooruit op de invoering van het verplichte leveranciersmodel. Vanaf 1 januari 

2011 moeten energierekeningen voldoen aan de Richtlijn energierekeningen voor consumenten 

2010.  

 

23. Eind 2009 heeft de energiesector de uitgangspunten voor de Richtlijn energierekeningen voor 

consumenten 2010 opnieuw getoetst. Gebleken is dat deze uitgangspunten onverkort door de 

consumenten worden voorgestaan. 

 

24. De energierekening moet voldoen aan de fiscale regelgeving. 

 

 

Richtlijnen energierekening 

 

25. In de Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 wordt achtereenvolgens omschreven 

welke informatie een beknopte energierekening tenminste moet bevatten en welke informatie 

een uitgebreide energierekening tenminste moet bevatten 

 

26. Daarnaast wordt omschreven op welke wijze de consument minimaal inzicht kan worden 

geboden in de berekening van de gemiddelde prijzen op de energierekening (opvraagbare 

specificatie). 
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Een beknopte energierekening bevat tenminste de volgende informatie: 

 

27. (zie voorbeeld A): 

a. De gegevens van de leverancier (naam en contactgegevens voor vragen). 

b. De naam van de contractant, factuuradres, leveringsadres en EAN-code(s) van de 

aansluiting(en). 

c. Datum en nummer van de energierekening. 

d. De periode waarop de energierekening betrekking heeft. 

e. De begin- en eindstanden van de meters, de opnamedata, de wijze van opname van de 

meterstanden, het verbruik van elektriciteit en gas en, indien van toepassing, de 

hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit. 

f. De geleverde producten en de totaal bedragen per geleverd product. Hierbij wordt ten 

minste onderscheid gemaakt naar: 

-  elektriciteit (exclusief de verschuldigde energiebelasting) 

-  gas (exclusief de verschuldigde energiebelasting) 

-  vastrecht levering 

-  verschuldigde energiebelasting op elektriciteit 

-  verschuldigde energiebelasting op gas 

-  wettelijk verplichte vermindering van de energiebelasting en  

-  netwerkkosten. 

g. Het totale factuurbedrag van de energierekening. 

h. Het totaal van de in rekening gebrachte termijnbedragen. 

i. Het per saldo te betalen/ontvangen bedrag. 

j. Het BTW saldo (alleen verplicht voor zakelijke, BTW plichtige klanten). 

k. Het nieuwe termijnbedrag. 

l. Het algemeen storingsnummer. 

m. De NAW gegevens van de netbeheerder. 

n. De vermelding dat de leverancier op aanvraag een uitgebreide energierekening 

beschikbaar stelt met daarin een specificatie over de opbouw van de energiekosten en het 

verbruik. 

 

 

Een uitgebreide energierekening bevat bovendien de volgende informatie: 

 

28. (zie voorbeeld B): 

a. Per telwerk het verbruik over de gefactureerde periode. Indien het verbruik afwijkt van het 

verschil tussen de meterstanden, dan dient de toegepaste correctie te worden toegelicht. 

b. Indien van toepassing per telwerk de teruggeleverde hoeveelheid elektriciteit. 

c. Opsplitsing van variabel tarief elektriciteit naar hoog tarief (of normaal tarief), laag tarief, en 

indien van toepassing naar productsoort. 
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d. Voor elektriciteit en gas dient ten minste het totale gemiddelde verbruiksafhankelijke tarief 

over de verbruiksperiode te worden vermeld. De bepaling van het totale gemiddelde tarief 

dient te worden toegelicht. 

e. Indien van toepassing dient voor de teruggeleverde elektriciteit ten minste het totaal 

gemiddelde tarief over de terugleverperiode te worden vermeld. De bepaling van het totale 

gemiddelde tarief dient te worden toegelicht. 

f. Het vastrecht van de leverancier, uitgesplitst naar elektriciteit en gas. 

g. De netwerkkosten, uitgesplitst naar elektriciteit en gas.  

h. Typering van de aansluiting door vermelding van de rekencapaciteit (forfaitaire 

doorlaatwaarde of forfaitaire capaciteit).  

i. Specificatie van het bedrag van de reeds gefactureerde termijnen naar perioden. 

j. BTW specificatie: opsplitsing van bedragen van geleverde producten naar BTW% en 

bijbehorende bedragen, en naar leverancier en (verschillende) netbeheerders, inclusief 

BTW nummer. Deze specificatie is alleen verplicht voor leveringen aan zakelijke (BTW 

plichtige) klanten, en kan voor consumenten dus achterwege blijven. 

k. De vermelding dat de leverancier op aanvraag een berekening van de gemiddelde prijzen 

beschikbaar stelt met een specificatie van de variabele tariefcomponenten naar 

tariefperioden. 

 

 

Indien de consument aanvullende informatie wenst om zijn energierekening te 

kunnen narekenen, dan bestaat deze aanvullend te verstrekken informatie uit: 

 

29. (zie voorbeeld C): 

a. Op verzoek van de klant wordt een specificatie van de berekening van de gemiddelde 

tarieven verstrekt. 

b. De specificatie geeft weer hoe voor ieder afzonderlijk product op de energierekening het 

subtotaal is berekend uit de feitelijk gehanteerde tarieven per tariefperiode gewogen naar 

het verbruik per tariefperiode. 

c. Deze specificatie heeft betrekking op alle variabele en vaste tariefcomponenten op de 

energierekening van het leveringstarief, het terugleveringstarief, de energiebelasting, de 

BTW en het totaal van de netwerkkosten. 
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Toelichting gebruikte begrippen 

Voor zover voorkomend op de energierekening, dienen minimaal de volgende begrippen als volgt te 

worden toegelicht. Desgewenst kan de tekst worden aangepast aan de huisstijl van de leverancier. 
 
 

EAN-code De EAN-code is een uniek nummer dat bij uw aansluiting hoort. 

Deze code wordt gebruikt om bijvoorbeeld een verhuizing 

administratief goed te laten verlopen. 

 

Meterstanden Dit zijn de standen van de elektriciteitsmeter of de gasmeter, 

die wij gebruikt hebben om uw verbruik te berekenen. Deze 

standen kunnen als volgt zijn bepaald: 

 O = opname door meetbedrijf  

 K = opgave door klant 

 S = schatting 

 

Leveringskosten De tarieven voor de levering van energie bestaan uit een vaste 

vergoeding (vastrecht) en een vergoeding voor de door u 

verbruikte eenheden (kWh of m3). 

 

Netwerkkosten 

 

Het totale bedrag dat periodiek door de leverancier namens de 

netbeheerder in rekening wordt gebracht bij de afnemer. Deze 

kosten bestaan uit een periodieke vergoeding voor de 

aansluiting op het netwerk van uw lokale netbeheerder 

(periodieke aansluitkostenvergoeding), de periodieke 

vergoeding voor het transport van energie via dat netwerk 

(capaciteitstarief en vastrecht), de kosten van de meetdienst 

(meettarief) en de kosten van de systeemdienst (alleen voor 

elektriciteit geldt een systeemdienstentarief). 

 

Contactgegevens netbeheerder Hieronder treft u de contactgegevens van de netbeheerders 

aan: 

Of: 

De contactgegevens van uw netbeheerder kunt u vinden op 

onze Internet site. 

 

Regiotoeslag gas 

 

De kosten van het landelijke transportnet van gas zijn 

afhankelijk van waar u woont. Hoe verder van Slochteren 

(Groningen), hoe hoger de kosten. Deze kosten worden door 

de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aan de 

leverancier in rekening gebracht. 
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Correctiefactor gas Op het gemeten volume wordt gecorrigeerd voor: 

Calorische waarde: Het gas, dat aan u wordt geleverd, komt 

niet alleen uit het gasveld Slochteren. Er wordt ook gas met 

een hogere of lagere verbrandingswaarde uit andere 

gasvelden bijgemengd. Hierdoor kan de calorische waarde van 

het geleverde gas iets afwijken van de standaard calorische 

waarde van het Slochteren gas. De calorische waarde geeft de 

verbrandingswaarde van een brandstof aan. Hoe hoger de 

calorische waarde, hoe minder brandstof u nodig heeft om 

dezelfde hoeveelheid warmte te krijgen. Via de calorische 

verrekening wordt er gecorrigeerd voor het verschil in 

verbrandingswaarde tussen het geleverde gas en het 

Slochterengas. 

Temperatuur: Het volume van het geleverde gas is afhankelijk 

van de temperatuur. Indien uw meter niet corrigeert voor de 

temperatuur van het geleverde gas, corrigeren wij met een 

standaardfactor van 0,97.  

 

Energiebelasting 

 

Energiebelasting is milieubelasting van de overheid op het 

gebruik van elektriciteit en gas. De hoogte van de heffing is 

afhankelijk van het gas- en elektriciteitsverbruik. 

 

Wettelijk verplichte vermindering 

van de energiebelasting 

 

Ter compensatie van de energiebelasting wordt per 

elektriciteitsaansluiting een vast bedrag per jaar in mindering 

gebracht. 

 

Gemiddelde energieprijs/tarieven 

 

De prijzen/tarieven per eenheid die u aantreft zijn een 

gemiddelde van de prijzen/tarieven in de periode waarop uw 

energierekening betrekking heeft. 

De vaste kosten zijn per dag berekend op basis van de actuele 

prijzen/tarieven per dag. 

Voor de verbruikskosten is uw verbruik van elektriciteit 

verdeeld op basis van het gemiddelde afnamepatroon, en voor 

gas op basis van de buitentemperatuur. 

 

Nieuwe termijn/voorschot bedrag 

 

Wij hebben uw nieuwe termijnbedrag geschat op basis van het 

verbruik in de afgelopen periode en de verwachte prijzen. Als u 

verwacht dat uw verbruik de komende periode aanmerkelijk zal 

wijzigen, dan raden wij u aan ons het termijnbedrag te laten 

aanpassen. 
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Hoog/piek/dag tarief, 

laag/dal/nacht/avond tarief, 

normaaltarief 

 

Bij een dubbeltariefmeter wordt het elektriciteitsverbruik in de 

daluren berekend tegen het laagtarief. In de overige uren wordt 

gerekend met het hoog tarief. De plaatselijke netbeheerder 

schakelt de telwerken van de dubbeltariefmeter van hoogtarief 

naar laagtarief en omgekeerd. Afhankelijk waar de consument 

woont, is de laagtariefperiode van 21.00 uur of van 23.00 uur 

en duurt deze periode tot 07.00 uur, en in de weekenden en 

tijdens de feestdagen. 

Bij een enkeltariefmeter wordt het elektriciteitsverbruik zowel in 

de daluren als in de overige uren, dus 24 uur per dag, tegen 

normaaltarief berekend. 
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Klantgegevens

Factuuradres Berglaan 1

9999 ZZ Bergen

Klantnaam/nummer Jansen/8521-22457

Factuurnummer 2010-548987

Factuurdatum 25 oktober 2010

Leveringsadres Berglaan 1

9999 ZZ Bergen

EAN Code elektriciteit 58985215454

EAN Code gas 58983656321

Jaarafrekening van 1-okt tot 30-sep

Elektriciteit (incl. BTW) 446,83€                   

Gas (incl. BTW) 252,03€                   

Vastrecht levering (incl. BTW) 29,20€                     

Overige producten (incl. BTW) 390,00€                   

Energiebelasting (incl. BTW) 916,68€                   

      Vermindering Energiebelasting (incl. BTW) 384,18-€                   

Totaal door ons geleverd (incl. BTW) 1.650,55€                

Netwerkkosten (incl. BTW) 370,78€                   

Totaal van deze factuur (incl. BTW) 2.021,33€                

In rekening gebrachte termijnbedragen 2.253,99€                

Door u te ontvangen 232,66-€             

BTW saldo 37,15-€                     

Nieuw termijnbedrag (incl. BTW) 211,65€               

BTW specificatie

Naam en BTW nr Over Bedrag

NV Energieleverancier …… 1.059,29€  19,00% 201,26€                       

NV Overige producten …… 327,73€     19,00% 62,27€                         

NV Netbeheerder …… 311,58€     19,00% 59,20€                         

322,73€                       

BTW in termijnbedragen 359,88€                       

Saldo BTW 37,15-€                         

Meterstanden beginstand dd/opnsrt* eindstand dd/opnsrt* verschil

Elektriciteit levering hoog 16.035 1 okt/k 19.353 30 sep/o 3.318 kWh

Elektriciteit levering laag 12.411 1 okt/k 13.615 30 sep/o 1.204 kWh

Elektriciteit teruglevering hoog 2.978 1 okt/k 3.425 30 sep/o 447 kWh

Elektriciteit teruglevering laag 511 1 okt/k 551 30 sep/o 40 kWh

Gas levering 25.600 1 okt/k 27.700 30 sep/o 2.100 m3

Gascorrectie 0,996 2.092 m3

* opnsrt: wijze van opname meterstanden: k: via meterstandenkaart; s: schatting; o: fysieke opname

Bij storingen bel: 0800-9009

VOORBEELD A - Beknopte factuur (incl. BTW)

Op aanvraag stellen wij u een uitgebreide energierekening beschikbaar met daarin een specificatie over de 

opbouw van de energiekosten en het verbruik
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Klantgegevens

Factuuradres Berglaan 1

9999 ZZ Bergen

Klantnaam/nummer Jansen/8521-22457

Factuurnummer 2010-548987

Factuurdatum 25 oktober 2010

Leveringsadres Berglaan 1

9999 ZZ Bergen

EAN Code elektriciteit 58985215454

EAN Code gas 58983656321

Jaarafrekening van 1-okt tot 30-sep

Elektriciteit 375,49€                   

Gas 211,79€                   

Vastrecht levering 24,54€                     

Overige produkten 327,73€                   

Energiebelasting 770,32€                   

      Vermindering Energiebelasting 322,84-€                   

Totaal door ons geleverd 1.387,02€                

Netwerkkosten 311,58€                   

BTW 322,73€                   

Totaal van deze factuur 2.021,33€                

In rekening gebrachte termijnbedragen 2.253,99€                

Door u te ontvangen 232,66-€             

BTW saldo 37,15-€                     

Nieuw termijnbedrag (incl. BTW) 211,65€               

BTW specificatie

Naam en BTW nr Over Bedrag

NV Energieleverancier …… 1.059,29€  19,00% 201,26€                       

NV Overige producten …… 327,73€     19,00% 62,27€                         

NV Netbeheerder …… 311,58€     19,00% 59,20€                         

322,73€                       

BTW in termijnbedragen 359,88€                       

Saldo BTW 37,15-€                         

Meterstanden beginstand dd/opnsrt* eindstand dd/opnsrt* verschil

Elektriciteit levering hoog 16.035 1 okt/k 19.353 30 sep/o 3.318 kWh

Elektriciteit levering laag 12.411 1 okt/k 13.615 30 sep/o 1.204 kWh

Elektriciteit teruglevering hoog 2.978 1 okt/k 3.425 30 sep/o 447 kWh

Elektriciteit teruglevering laag 511 1 okt/k 551 30 sep/o 40 kWh

Gas levering 25.600 1 okt/k 27.700 30 sep/o 2.100 m3

Gascorrectie 0,996 2.092 m3

* opnsrt: wijze van opname meterstanden: k: via meterstandenkaart; s: schatting; o: fysieke opname

VOORBEELD A - Beknopte factuur (excl. BTW)

Op aanvraag stellen wij u een uitgebreide energierekening beschikbaar met daarin een specificatie over de 

opbouw van de energiekosten en het verbruik

Bij storingen bel: 0800-9009
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Klantgegevens

Factuuradres Berglaan 1

9999 ZZ Bergen

Klantnaam/nummer Jansen/8521-22457

Factuurnummer 2010-548987

Factuurdatum 25 oktober 2010

Leveringsadres Berglaan 1

9999 ZZ Bergen

EAN Code elektriciteit 58985215454

EAN Code gas 58983656321

Jaarafrekening van 1-okt tot 30-sep

Elektriciteit (incl. BTW) 446,83€         

Gas (incl. BTW) 252,03€         

Vastrecht levering (incl. BTW) 29,20€           

Overige producten (incl. BTW) 390,00€         

Energiebelasting (incl. BTW) 916,68€         

      Vermindering Energiebelasting (incl. BTW) 384,18-€         

Totaal door ons geleverd (incl. BTW) 1.650,55€      

Netwerkkosten (incl. BTW) 370,78€         

Totaal van deze factuur (incl. BTW) 2.021,33€      

In rekening gebrachte termijnbedragen 2.253,99€      

Door u te ontvangen 232,66-€     

BTW saldo 37,15-€           

Nieuw termijnbedrag (incl. BTW) 211,65€       

BTW specificatie

Naam en BTW nr Over Bedrag

NV Energieleverancier …… 1.059,29€      19,00% 201,26€         

NV Overige producten …… 327,73€         19,00% 62,27€           

NV Netbeheerder …… 311,58€         19,00% 59,20€           

322,73€         

BTW in termijnbedragen 359,88€         

Saldo BTW 37,15-€           

Meterstanden beginstand dd/opnsrt* eindstand dd/opnsrt* verschil

Elektriciteit levering hoog 16.035 1 okt/k 19.353 30 sep/o 3.318 kWh

Elektriciteit levering laag 12.411 1 okt/k 13.615 30 sep/o 1.204 kWh

Elektriciteit teruglevering hoog 2.978 1 okt/k 3.425 30 sep/o 447 kWh

Elektriciteit teruglevering laag 511 1 okt/k 551 30 sep/o 40 kWh

Gas levering 25.600 1 okt/k 27.700 30 sep/o 2.100 m3

Gascorrectie 0,996 2.092 m3

* opnsrt: wijze van opname meterstanden: k: via meterstandenkaart; s: schatting; o: fysieke opname

VOORBEELD B - Uitgebreide factuur (incl. BTW)

Bij storingen bel: 0800-9009
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Omschrijving Verbruik Eenheid Prijs Bedrag

inclusief BTW

Elektriciteit 
Paarse stroom hoog 3.318 kWh 0,1263€         419,01€         

Teruglevering hoog 447 kWh 0,1254-€         56,07-€           

Totaal Paarse stroom hoog 2871 kWh 0,1264€         362,95€         

Paarse stroom laag 1.204 kWh 0,0721€         86,78€           

Teruglevering laag 40 kWh 0,0725-€         2,90-€             

Totaal paarse stroom laag 1164 kWh 0,0721€         83,88€           

Totaal verbruik elektriciteit 4035 kWh 0,1107€         446,83€         

Gas
Geel gas 2092 m3 0,1205€         252,03€         

Totaal verbruik gas 2092 m3 0,1205€         252,03€         

Vastrecht levering
Elektriciteit 365 dgn 0,0500€         18,24€           

Gas 365 dgn 0,0300€         10,96€           

Totaal vastrecht levering 365 dgn 0,0800€         29,20€           

Overige produkten
Ketelhuur 365                dagen 1,00€             365,00€         

Financiering spaarlampen aantal 25,00€           

Totaal overige produkten 390,00€         

Energiebelasting
Energiebelasting Elektriciteit 4035 kWh 0,1304€         526,27€         

Energiebelasting Gas 2092 m3 0,1866€         390,41€         

Totaal Energiebelasting 916,68€         

Heffingskorting energiebelasting 365 dgn 1,0526-€         384,18-€         

TOTAAL DOOR ONS GELEVERD 1.650,55€    

Netwerkkosten
Elektriciteit (NB A, t/m 3x25A) 365 dgn 0,5500€         200,76€         

Gas (NB A, t/m 40m3/h, 500 tot 7500 

m3/j 365 dgn 0,4658€         170,02€         

Totaal netwerkkosten 365 dgn 1,0158€         370,78€         

TOTAAL VAN DEZE FACTUUR (incl. BTW) 2.021,33€    

In rekening gebrachte termijnbedragen (incl. BTW) 2.253,99€      

okt nov dec jan

€ 165,42 € 165,42 € 165,42 € 187,13

feb mrt apr mei

€ 187,13 € 187,13 € 187,13 € 187,13

jun jul aug sep

€ 187,13 € 211,65 € 211,65 € 211,65

Door u te ontvangen 232,66-€     

BTW saldo 37,15-€           

Nieuw termijnbedrag (incl. BTW) 211,65€         

Specificatie nieuwe termijnbedrag 211,65€         

Gebaseerd op de volgende verbruiken en tarieven en overige producten:

Elektriciteit levering hoog 3.318 kWh 0,2256€         

Elektriciteit levering laag 1.204 kWh 0,1755€         

Gas levering 2.092 m3 0,2642€         

Ketelhuur

Financiering spaarlampen

Op aanvraag stellen wij u een volledige specificatie van uw energierekening beschikbaar met daarin een 

berekening van de gemiddelde prijzen met een specificatie van de variabele tariefcomponenten naar 

tariefperioden
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Klantgegevens

Factuuradres Berglaan 1

9999 ZZ Bergen

Klantnaam/nummer Jansen/8521-22457

Factuurnummer 2010-548987

Factuurdatum 25 oktober 2010

Leveringsadres Berglaan 1

9999 ZZ Bergen

EAN Code elektriciteit 58985215454

EAN Code gas 58983656321

Jaarafrekening van 1-okt tot 30-sep

Elektriciteit 375,49€                   

Gas 211,79€                   

Vastrecht levering 24,54€                     

Overige produkten 327,73€                   

Energiebelasting 770,32€                   

      Vermindering Energiebelasting 322,84-€                   

Totaal door ons geleverd 1.387,02€                

Netwerkkosten 311,58€                   

BTW 322,73€                   

Totaal van deze factuur 2.021,33€                

In rekening gebrachte termijnbedragen 2.253,99€                

Door u te ontvangen 232,66-€             

BTW saldo 37,15-€                     

Nieuw termijnbedrag (incl. BTW) 211,65€               

BTW specificatie

Naam en BTW nr Over Bedrag

NV Energieleverancier …… 1.059,29€      19,00% 201,26€         

NV Overige producten …… 327,73€         19,00% 62,27€           

NV Netbeheerder …… 311,58€         19,00% 59,20€           

322,73€         

BTW in termijnbedragen 359,88€         

Saldo BTW 37,15-€           

Meterstanden beginstand dd/opnsrt* eindstand dd/opnsrt* verschil

Elektriciteit levering hoog 16.035 1 okt/k 19.353 30 sep/o 3.318 kWh

Elektriciteit levering laag 12.411 1 okt/k 13.615 30 sep/o 1.204 kWh

Elektriciteit teruglevering hoog 2.978 1 okt/k 3.425 30 sep/o 447 kWh

Elektriciteit teruglevering laag 511 1 okt/k 551 30 sep/o 40 kWh

Gas levering 25.600 1 okt/k 27.700 30 sep/o 2.100 m3

Gascorrectie 0,996 2.092 m3

* opnsrt: wijze van opname meterstanden: k: via meterstandenkaart; s: schatting; o: fysieke opname

VOORBEELD B - Uitgebreide factuur (excl. BTW)

Bij storingen bel: 0800-9009
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Omschrijving Verbruik Eenheid Prijs Bedrag

exclusief BTW

Elektriciteit

Paarse stroom hoog 3.318 kWh 0,1061€         352,11€                   

Teruglevering hoog 447 kWh 0,1054-€         47,11-€                     

Totaal Paarse stroom hoog 2871 kWh 0,1062€         305,00€                   

Paarse stroom laag 1.204 kWh 0,0606€         72,93€                     

Teruglevering laag 40 kWh 0,0609-€         2,44-€                       

Totaal paarse stroom laag 1164 kWh 0,0606€         70,49€                     

Totaal verbruik elektriciteit 4035 kWh 0,0931€         375,49€                   

Gas

Geel gas 2092 m3 0,1012€         211,79€                   

Totaal verbruik gas 2092 m3 0,1012€         211,79€                   

Vastrecht levering

Elektriciteit 365 dgn 0,0420€         15,32€                     

Gas 365 dgn 0,0252€         9,21€                       

Totaal vastrecht levering 365 dgn 0,0672€         24,54€                     

Overige produkten

Ketelhuur 365                dagen 0,84€             306,72€                   

Financiering spaarlampen aantal 21,01€                     

Totaal overige produkten 327,73€                   

Energiebelasting

Energiebelasting Elektriciteit 4035 kWh 0,1096€         442,24€                   

Energiebelasting Gas 2092 m3 0,1568€         328,07€                   

Totaal Energiebelasting 770,32€                 

Vermindering Energiebelasting

Heffingskorting energiebelasting 365 dgn 0,8845-€         322,84-€                   

TOTAAL DOOR ONS GELEVERD 1.387,02€            

Netwerkkosten

Elektriciteit (NB A, t/m 3x25A) 365 dgn 0,4622€         168,70€                   

Gas (NB A, t/m 40m3/h, 500 tot 7500 

m3/j 365 dgn 0,3914€         142,87€                   

Totaal netwerkkosten 365 dgn 0,8536€         311,58€                   

BTW 322,73€                   

TOTAAL VAN DEZE FACTUUR (incl. BTW) 2.021,33€            

In rekening gebrachte termijnbedragen (incl. BTW) € 2.253,99

okt nov dec jan

€ 165,42 € 165,42 € 165,42 € 187,13

feb mrt apr mei

€ 187,13 € 187,13 € 187,13 € 187,13

jun jul aug sep

€ 187,13 € 211,65 € 211,65 € 211,65

Door u te ontvangen 232,66-€             

BTW saldo 37,15-€                     

Nieuw termijnbedrag (incl. BTW) 211,65€                   

Specificatie nieuwe termijnbedrag 211,65€         

Gebaseerd op de volgende verbruiken en tarieven en overige producten:

Elektriciteit levering hoog 3.318 kWh 0,2256€         

Elektriciteit levering laag 1.204 kWh 0,1755€         

Gas levering 2.092 m3 0,2642€         

Ketelhuur

Financiering spaarlampen

Op aanvraag stellen wij u een volledige specificatie van uw energierekening beschikbaar met daarin een 

berekening van de gemiddelde prijzen met een specificatie van de variabele tariefcomponenten naar 

tariefperioden
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SPECIFICATIE VERBRUIKSKOSTEN

Elektriciteit

Verbruikskosten Elektriciteit (kWh)

Meterstanden

Producten beginstand dd/opnsrt* eindstand dd/opnsrt* verschil Tarief Subtotaal BTW Totaal

Paarse stroom hoog 16.035         1 okt/k 16.812       31 dec/s 777       0,0951€       73,89€         73,89€       19,00% 14,04€           87,93€       

Paarse stroom hoog 16.812         1 jan/s 18.319       31 jun/s 1.507    0,1053€       158,69€       158,69€     19,00% 30,15€           188,84€     

Paarse stroom hoog 18.319         1 jul/s 19.353       30 sep/o 1.034    0,1156€       119,53€       119,53€     19,00% 22,71€           142,24€     

Paarse stroom hoog 16.035         1 okt/k 19.353       30 sep/o 3.318    0,1061€       352,11€       352,11€     19,00% 66,90€           419,01€     

Teruglevering hoog 2.978           1 okt/k 3.115         31 dec/s 137       0,0951-€       13,03-€         13,03-€       19,00% 2,48-€             15,50-€       

Teruglevering hoog 3.115           1 jan/s 3.285         31 jun/s 170       0,1053-€       17,90-€         17,90-€       19,00% 3,40-€             21,30-€       

Teruglevering hoog 3.285           1 jul/s 3.425         30 sep/o 140       0,1156-€       16,18-€         16,18-€       19,00% 3,07-€             19,26-€       

Paarse stroom hoog 2.978           1 okt/k 3.425         30 sep/o 447       0,1054-€       47,11-€         47,11-€       19,00% 8,95-€             56,07-€       

SUBTOTAAL Excl. BTW 305,00€    SUBTOTAAL 362,95€    

Paarse stroom laag 12.411         1 okt/k 12.856       31 dec/s 445       0,0551€       24,52€         24,52€       19,00% 4,66€             29,18€       

Paarse stroom laag 12.856         1 jan/s 13.278       31 jun/s 422       0,0624€       26,33€         26,33€       19,00% 5,00€             31,34€       

Paarse stroom laag 13.278         1 jul/s 13.615       30 sep/o 337       0,0655€       22,07€         22,07€       19,00% 4,19€             26,27€       

Paarse stroom laag 12.411         1 okt/k 13.615       30 sep/o 1.204    0,0606€       72,93€         72,93€       19,00% 13,86€           86,78€       

Teruglevering laag 511              1 okt/k 525            31 dec/s 14         0,0551-€       0,77-€           0,77-€         19,00% 0,15-€             0,92-€         

Teruglevering laag 525              1 jan/s 537            31 jun/s 12         0,0624-€       0,75-€           0,75-€         19,00% 0,14-€             0,89-€         

Teruglevering laag 537              1 jul/s 551            30 sep/o 14         0,0655-€       0,92-€           0,92-€         19,00% 0,17-€             1,09-€         

Paarse stroom laag 511              1 okt/k 551            30 sep/o 40         0,0609-€       2,44-€           2,44-€         19,00% 0,46-€             2,90-€         

SUBTOTAAL Excl. BTW 70,49€      SUBTOTAAL 83,88€      

TOTAAL Excl. BTW 375,49€   TOTAAL 446,83€   

Verbruikskosten Gas (M3)

Meterstanden omgerekend

Producten beginstand dd/opnsrt* eindstand dd/opnsrt* verschil Tarief Regiotoeslag Subtotaal BTW Totaal

Geel gas 25.600         1 okt/k 26.053       31 dec/s 453       451            0,0381€       17,19€         0,0580€     26,17€       43,37€           19,00% 8,24€         51,61€           

Geel gas 26.053         1 jan/s 27.359       31 jun/s 1.306    1.301         0,0437€       56,85€         0,0580€     75,46€       132,31€         19,00% 25,14€       157,45€         

Geel gas 27.359         1 jul/s 27.700       30 sep/o 341       340            0,0483€       16,41€         0,0580€     19,70€       36,11€           19,00% 6,86€         42,97€           

Geel gas 25.600         1 okt/k 27.700       30 sep/o 2.100    2.092         0,0432€       90,46€         0,0580€     121,34€     211,79€         19,00% 40,24€       252,03€         

Calorische verrekening 1,027
Temperatuurcorrectie 0,970

Totale gascorrectie 0,996

VOORBEELD C - Volledige specificatie
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Vastrecht levering

Periode van tot en met Aantal dagen Tarief Energiebelasting Subtotaal BTW Totaal

Vastrecht levering elektriciteit 1-okt 31-dec 92         0,0360€       3,31€           -€           -€           3,31€             19,00% 0,63€         3,94€             
Vastrecht levering elektriciteit 1-jan 30-sep 273       0,0440€       12,01€         -€           -€           12,01€           19,00% 2,28€         14,29€           

Vastrecht levering elektriciteit 1-okt 30-sep 365       0,0420€       15,32€         -€           -€           15,32€           19,00% 2,91€         18,24€           

Vastrecht levering gas 1-okt 31-dec 92         0,0230€       2,12€           -€           -€           2,12€             19,00% 0,40€         2,52€             
Vastrecht levering gas 1-jan 30-sep 273       0,0260€       7,10€           -€           -€           7,10€             19,00% 1,35€         8,45€             

Vastrecht levering gas 1-okt 30-sep 365       0,0252€       9,21€           -€           -€           9,21€             19,00% 1,75€         10,96€           

TOTAAL Excl. BTW 24,54€          TOTAAL 29,20€          

Energiebelasting

Periode van tot en met Aantal kWh Tarief Energiebelasting Elektriciteit Subtotaal BTW Totaal

Energiebelasting elektriciteit schijf 1 1-okt 31-dec 1.071    0,1085€       116,20€       116,20€         19,00% 22,08€       138,28€         

Energiebelasting elektriciteit schijf 2 1-okt 31-dec -        0,0398€       -€             -€               19,00% -€           -€               

Energiebelasting elektriciteit schijf 1 1-jan 30-sep 2.964    0,1100€       326,04€       326,04€         19,00% 61,95€       387,99€         

Energiebelasting elektriciteit schijf 2 1-jan 30-sep -        0,0385€       -€             -€               19,00% -€           -€               

Energiebelasting elektriciteit 1-okt 30-sep 4.035    0,1096€       442,24€       442,24€         19,00% 84,03€       526,27€         

Periode van tot en met Aantal m3 Tarief Energiebelasting Gas Subtotaal BTW Totaal

Energiebelasting gas schijf 1 1-okt 31-dec 451       0,1529€       68,96€         68,96€           19,00% 13,10€       82,06€           

Energiebelasting gas schijf 2 1-okt 31-dec -        0,1385€       -€             -€               19,00% -€           -€               

Energiebelasting gas schijf 1 1-jan 30-sep 1.641    0,1579€       259,11€       259,11€         19,00% 49,23€       308,35€         

Energiebelasting gas schijf 2 1-jan 30-sep -        0,1385€       -€             -€               19,00% -€           -€               

Energiebelasting gas 1-okt 30-sep 2.092    0,1568€       328,07€       328,07€         19,00% 62,33€       390,41€         

TOTAAL Excl. BTW 770,32€        TOTAAL 916,68€        

Heffingskorting energiebelasting 1-okt 31-dec 92         -€             -€             0,8845-€     81,37-€       81,37-€           19,00% 15,46-€       96,84-€           

Heffingskorting energiebelasting 1-jan 30-sep 273       -€             -€             0,8845-€     241,47-€     241,47-€         19,00% 45,88-€       287,35-€         

Heffingskorting energiebelasting 1-okt 30-sep 365       -€             -€             0,8845-€     322,84-€     322,84-€         19,00% 61,34-€       384,18-€         

Netwerkkosten
Periode van tot en met Aantal dagen Tarief Energiebelasting Subtotaal BTW Totaal

Netwerkkosten elektriciteit 1-okt 31-dec 92         0,4094€       37,66€         -€           -€           37,66€           19,00% 7,16€         44,82€           

Netwerkkosten elektriciteit 1-jan 30-sep 273       0,4800€       131,04€       -€           -€           131,04€         19,00% 24,90€       155,94€         

Netwerkkosten elektriciteit 1-okt 30-sep 365       0,4622€       168,70€       -€           -€           168,70€         19,00% 32,05€       200,76€         

Netwerkkosten gas 1-okt 31-dec 92         0,3660€       33,67€         -€           -€           33,67€           19,00% 6,40€         40,07€           

Netwerkkosten gas 1-jan 30-sep 273       0,4000€       109,20€       -€           -€           109,20€         19,00% 20,75€       129,95€         

Netwerkkosten gas 1-okt 30-sep 365       0,3914€       142,87€       -€           -€           142,87€         19,00% 27,15€       170,02€         

TOTAAL Excl. BTW 311,58€        TOTAAL 370,78€        

* opnsrt: wijze van opname meterstanden: k: via meterstandenkaart; s: schatting; o: fysieke opname

Bij storingen bel: 0800-9009

 


