
Voorbeeld B.V.

t.a.v. de heer/mevrouw voorbeeld 

Kerkstraat 123 

1234 AB Amsterdam 

 

Periode 

01-3-2023 tot 1-4-2023

Factuurnummer 

12345678

Factuurdatum 

20-02-2023 

Uw gegevens: 

Klantnummer 

1234567 

 

Ean-code 

870000000000000000 

870000000000000000 

Leveringsadres 

Kerkstraat 123 

1234 AB Amsterdam

Betreft:

Termijnfactuur 

 

Berekening van uw maandelijkse termijnbedrag 

Uw termijnbedrag is opgebouwd uit leveringskosten en vaste leveringskosten exclusief energiebelastingen. De bedragen worden vastgesteld aan de 

hand van het standaardjaarverbruik (SJV). Wij dragen de energiebelastingen af aan de belastingdienst. Alle bedragen zijn exclusief btw. 

Omschrijving Periode Volume Prijs Bedrag (€) 

excl. BTW

Bedrag (€) 

incl.BTW

Elektriciteit

Vast - Energiebelasting mrt-23 €                           -8,10 €                           -9,80

Vast- Netbeheerkosten mrt-23 €                          24,43 €                           29,56

Vast - Vaste leveringskosten mrt-23 €                            5,00 €                             6,06

Variabel - Leveringskosten geprofileerd mrt-23 287   kWh €        0,16175 €                         46,42 €                            56,16

Variabel - Terugleveringskosten geprofileerd mrt-23 0       kWh €        0,12175 €                           0,00 €                             0,00

Variabel - Leveringskosten werkelijk jan-23 300  kWh €       0,15532 €                          46,56 €                           56,34

Variabel - Terugleveringskosten werkelijk jan-23 0       kWh €    -0,02000 €                           0,00 €                             0,00

Variabel - Leveringskosten gefactureerd jan-23 -389 kWh €      0,36750 €                       -142,97 €                        -173,00

Variabel - Terugleveringskosten gefactureerd jan-23 0       kWh €      0,32750 €                           0,00 €                             0,00

Gas

Vast - Energiebelasting mrt-23 €                           95,51 €                           115,57

Vast- Netbeheerkosten mrt-23 €                          14,24 €                            17,27

Vast - Vaste leveringskosten mrt-23 €                            5,00 €                             6,06

Variabel - Leveringskosten geprofileerd mrt-23    311    m3 €     0,63000 €                         195,93 €                         237,09

Variabel - Leveringskosten werkelijk jan-23  268    m3 €      0,69472 €                        186,20 €                         225,32

Variabel - Leveringskosten gefactureerd jan-23 -439   m3 €      1,40000 €                      -614,60 €                        -743,65

Energieplafond korting

Gas gefactureerd jan-23 -221     m3 €         -0,837 €                        184,94 €                         184,94

Elektriciteit gefactureerd jan-23 -339 kWh €          -0,197 €                          66,92 €                           66,92

           Totaal €                         105,51 €                         74,84

Btw (0%)                            251,86 €                             0,00

Btw (21%)                           -146,35 €                          -30,67

Kerkstraat 123, 1234 AB AMSTERDAM
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1. Variabel - Leveringskosten geprofileerd: 
Dit is je voorschotbedrag voor de aankomende maand. Deze wordt berekend op basis van het geschatte verbruik bij het profiel van jouw aan-
sluiting.  

2. Variabel - Leveringskosten werkelijk: 
Dit zijn de kosten over de energie die je afgelopen maand daadwerkelijk hebt verbruikt, tegen de tarieven die op dat moment golden.  

3. Variabel - Leveringskosten gefactureerd:  
Dit is het voorschotbedrag dat gefactureerd is voor afgelopen maand. Dit bedrag wordt gecrediteerd en verrekend met de werkelijke leverings-
kosten van punt 2.  

4. Energieplafond korting: 
Door het huidige Energieplafond geldt voor gas een maximaal tarief van €1,45 per m3 tot een verbruik van 1.200 m3. Voor elektriciteit geldt het 
maximale tarief van €0,40 per kWh tot een verbruik van 2.900 kWh. Energieverbruik boven dit plafond wordt afgerekend volgens de voorwaar-
den van het energiecontract. Dit kan betekenen dat je bij de berekening van jouw voorschotbedrag korting hebt gekregen, maar dat je bij de 
werkelijke afrekening toch onder het energieplafond uitkomt. In dat geval wordt de korting gecorrigeerd, zoals op de voorbeeldfactuur.      

WAT STAAT ER OP MIJN FACTUUR?


