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Betreft 

Creditfactuur voor adres Borneolaan 173 in Amsterdam 

 

 

Geachte mevrouw Slinger, 

 

In uw e-mail van 18 april 2018 vraagt u om de creditfactuur voor de correctie van het elektriciteitsverbruik op het adres 

Borneolaan 173 in Amsterdam. . 

 

Creditfactuur van Creditfactuur van Creditfactuur van Creditfactuur van € 7.936,45 (factuurnummer € 7.936,45 (factuurnummer € 7.936,45 (factuurnummer € 7.936,45 (factuurnummer 92933696929336969293369692933696))))    

Binnenkort ontvangt uw cliënte een creditfactuur van € 7.936,45 waarmee een deel van het in rekening gebrachte 

elektriciteitsverbruik wordt gecrediteerd voor het adres Borneolaan 173 in Amsterdam.  

 

De registratie van het verbruik op de elektriciteitsmeter met nummer 1000982606R (een zogenaamde ‘Amsterdamse 

meter’) wijkt af van de registratie van conventionele meters. Bij de laatste geldt het verbruik op telwerk-1 voor de 

daluren (’s avonds en in het weekend) en telwerk-2 voor de resterende tijd. Bij een Amsterdamse meter registreert 

telwerk-1 echter het totale verbruik en telwerk-2 het verbruik tijdens de daluren. Bij een Amsterdamse meter wordt het 

verbruik tegen hoogtarief vastgesteld door het totaalverbruik (van telwerk-1) te verminderen met het verbruik tegen 

laagtarief (telwerk-2). In dit concrete geval speelde bovendien dat de telwerken-1 en -2 waren verwisseld. 

 

In de bijlagebijlagebijlagebijlage treft u de berekening aan voor het gecorrigeerde verbruik sinds 22 november 2011. Voor de volledigheid 

treft u tevens de vijf jaarafrekeningen aan waarop de correctie betrekking heeft. 

 

Uitbetaling van het bedrag van Uitbetaling van het bedrag van Uitbetaling van het bedrag van Uitbetaling van het bedrag van € 7.936,45€ 7.936,45€ 7.936,45€ 7.936,45    

Het bedrag van € 7.936,45 hebben wij op 23 april 2018 overgemaakt naar IBAN NL32 ABNA 0554 6838 14. 
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Tot slotTot slotTot slotTot slot                                                 

Mocht u of uw cliënt nog vragen hebben over de uitgevoerde correctie, dan kunt u reageren door mijn e-mail te 

beantwoorden. Ik ben op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur ook telefonisch te bereiken op 06 524 001 07. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Nuon Klantenservice  

 

 

 

 

Fokke Schraal 

Juridisch Medewerker 

 

 

Bijlagen:  uitleg creditfactuur 

     jaarafrekeningen 



Uitleg creditfactuur

Periode 22 november 2011 - 21 november 2012

Afgerekend op de jaarafrekening: Zou moeten zijn: Correctie: Levering Energiebelasting ODE Totaal

Hoogtarief 10.002 kWh Hoogtarief 9.931 kWh Hoogtarief 71 kWh € 0,0822 € 0,0657 € 10,50

Laagtarief 19.933 kWh Laagtarief 10.002 kWh Laagtarief 9.931 kWh € 0,0631 € 0,0657 € 1.279,11

29.935 kWh 19.933 kWh 10.002 kWh € 1.289,61

Periode 22 november 2012 - 24 december 2013

Afgerekend op de jaarafrekening: Zou moeten zijn: Correctie: Levering Energiebelasting ODE Totaal

Hoogtarief 10.960 kWh Hoogtarief 11.291 kWh Hoogtarief -331 kWh € 0,0770 € 0,0666 € 0,0013 -€ 47,96

Laagtarief 22.251 kWh Laagtarief 10.960 kWh Laagtarief 11.291 kWh € 0,0602 € 0,0666 € 0,0013 € 1.446,38

33.211 kWh 22.251 kWh 10.960 kWh € 1.398,42

Periode 25 december 2013 - 24 december 2014

Afgerekend op de jaarafrekening: Zou moeten zijn: Correctie: Levering Energiebelasting ODE Totaal

Hoogtarief 9.888 kWh Hoogtarief 10.185 kWh Hoogtarief -297 kWh € 0,0715 € 0,0682 € 0,0025 -€ 42,23

Laagtarief 20.073 kWh Laagtarief 9.888 kWh Laagtarief 10.185 kWh € 0,0563 € 0,0682 € 0,0025 € 1.293,50

29.961 kWh 20.073 kWh 9.888 kWh € 1.251,27

Periode 25 december 2014 - 7 december 2015

Afgerekend op de jaarafrekening: Zou moeten zijn: Correctie: Levering Energiebelasting ODE Totaal

Hoogtarief 8.619 kWh Hoogtarief 7.833 kWh Hoogtarief 786 kWh € 0,0697 € 0,0745 € 0,0042 € 116,64

Laagtarief 16.452 kWh Laagtarief 8.619 kWh Laagtarief 7.833 kWh € 0,0557 € 0,0745 € 0,0042 € 1.052,76

25.071 kWh 16.452 kWh 8.619 kWh € 1.169,40

Periode 8 december 2015 - 31 december 2016

Afgerekend op de jaarafrekening: Zou moeten zijn: Correctie: Levering Energiebelasting ODE Totaal

Hoogtarief 11.948 kWh Hoogtarief 11.884 kWh Hoogtarief 64 kWh € 0,0648 € 0,0653 € 0,0064 € 8,74

Laagtarief 23.832 kWh Laagtarief 11.948 kWh Laagtarief 11.884 kWh € 0,0514 € 0,0653 € 0,0064 € 1.462,92

35.780 kWh 23.832 kWh 11.948 kWh € 1.471,66

Totaal exclusief btw: € 6.580,36

Prijzen exclusief btw

Prijzen exclusief btw

Prijzen exclusief btw

Prijzen exclusief btw

Prijzen exclusief btw



Postbus 41920 (PAC 1AF7233) 1009 DC Amsterdam

VVE De Lange Balk
T.a.v. NV Bank Bouwnijverheid
Postbus 75189
1070 AD  AMSTERDAM

1070AD75189

Geachte heer, mevrouw,

Dit is uw jaarafrekening over de periode 22 november 2011 - 21 november

2012. Deze factuur bestaat uit:

- kosten voor levering (namens Nuon Energie N.V.)

- kosten voor netbeheer (namens Liander N.V.)

- belastingen en toeslagen

Wij hebben uw energiekosten berekend en de in rekening gebrachte

termijnbedragen daarvan afgetrokken. Er blijft nog een bedrag van

€ 4.952,17 over, door u bij te betalen.

Dit bedrag schrijven wij op 20 februari 2013 van rekeningnummer

0642531811 af. Kunt u dit bedrag niet in één keer betalen? Belt u dan met

onze klantenservice. Dan bespreken wij samen met u de

betaalmogelijkheden.

Wilt u precies zien hoe uw energiekosten zijn opgebouwd? Kijk dan op de

volgende bladzijden.

Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.nuon.nl/zakelijk bij 'veelgestelde

vragen'.

U kunt ons ook bellen op 088 363 79 00, van maandag tot en met vrijdag

tussen 08:00 en 17:00 uur.

Met vriendelijke groet,

Cindy Kroon

Directeur Nuon Klantenservice

Berekening van uw energierekening

Uw energiekosten (exclusief btw) €

Uw kosten (inclusief btw) €

In rekening gebrachte

termijnbedragen €

Door u bij te betalen €

4.152,89

4.952,17

0,00

4.952,17

Kopie Uw energierekening
periode: 22 november 2011 - 21 november 2012
bladzijde 1 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

uw klantnummer 20702912

uw contractrekening 3004931947

factuurnummer 10011971684

factuurdatum 6 februari 2013

EAN code elektriciteit 871685900014760192

Nuon Customer Care Center factureert namens de leveranciers binnen de Nuon-groep en Liander N.V.. Op de overeenkomst voor levering zijn de algemene
voorwaarden van toepassing van het betreffende Nuon-bedrijf en op de overeenkomst voor aansluiting en transport die van Liander N.V.. Deze voorwaarden van
Liander en Nuon kunt u kosteloos opvragen bij Nuon Customer Care Center. U vindt de overeenkomst en de algemene voorwaarden van Liander ook op
www.liander.nl/avkleinverbruik.
Nuon Customer Care Center | ING 503 | KvK 09105542 | www.nuon.nl/zakelijk | 088 363 79 00 | businessdesk@nuon.com
Liander N.V. | Utrechtseweg 68 | 6812 AH Arnhem | KvK Arnhem 09104351
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Bijbetalen op uw factuur

U moet bijbetalen op deze factuur (€ 4.952,17). Uw energiekosten zijn hoger

dan de termijnbedragen die wij in rekening gebracht hebben. Er kunnen

verschillende oorzaken zijn waarom u moet bijbetalen. Waarschijnlijk heeft u

meer energie verbruikt dan van tevoren was ingeschat. Of er is iets veranderd

in uw situatie. Kunt u dit bedrag niet in één keer betalen? Bel dan met onze

klantenservice. Dan bespreken wij samen met u de betaalmogelijkheden. Meer

informatie over bijbetalen op uw factuur vindt u op

www.nuon.nl/klantenservice/energierekening. Kijk bij

'Een hoge energierekening, wat nu?'.

Meterstanden en verbruik

Uw energiekosten zijn gebaseerd op de meterstanden die zijn opgenomen of

door uzelf zijn doorgegeven.

Informatie over uw tarieven

Alle tarieven kunnen in de loop van de tijd veranderen. Daarom staan op deze

rekening gemiddelde prijzen. U kunt de Nuon tarieven vinden op

www.nuon.nl. Wilt u weten welk elektriciteitstarief het beste past bij uw

verbruik? Doe dan de test op

www.nuon.nl/energie/energieprijzen/uitleg-energieprijzen.

Energiebelastingen

Energiebelasting is een milieubelasting van de overheid op het

gebruik van elektriciteit en gas. Daarnaast betaalt u per 1 januari

2013 de heffing 'opslag duurzame energie'. Deze opslag van de

overheid betaalt u voor het stimuleren van duurzame energie. De

hoogte van de belasting en opslag is een vast bedrag per kubieke

meter gas en per kilowattuur elektriciteit. Het berekende bedrag

hangt dan ook samen met uw verbruik. Wilt u hier meer over

weten? Kijk dan op www.nuon.nl/energiebelastingen

Teruggave energiebelasting

U ontvangt een teruggave op de energiebelasting. Dit wordt ook wel

beperkte heffingskorting genoemd. U heeft hier recht op omdat uw

elektriciteitsaansluiting zich bevindt in een pand of object dat aan

de volgende voorwaarden voldoet:

1. Het dient niet om te wonen, te werken of op een andere manier

te verblijven.

2. De aansluiting is groter dan 6 ampère.

Contractenoverzicht

Elektriciteit: Nuon Zakelijk Stroom

Kopie Uw energierekening - Uitleg
periode: 22 november 2011 - 21 november 2012
bladzijde 2 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

factuurnummer 10011971684

factuurdatum 6 februari 2013
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Elektriciteit Begin Stand Eind Stand Verbruik x Tarief = kosten Totaal

Kosten elektriciteitslevering door Nuon

Nuon Stroom hoog 22 nov 2011 111.018 31 dec 2011 112.333* 1.315 kWh € 0,0812 € 106,78

Nuon Stroom laag 22 nov 2011 224.301 31 dec 2011 226.922* 2.621 kWh € 0,0585 € 153,33

Nuon Zakelijk Stroom hoog 1 jan 2012 112.333* 21 nov 2012 121.020 8.687 kWh € 0,0822 € 714,07

Nuon Zakelijk Stroom laag 1 jan 2012 226.922* 21 nov 2012 244.234 17.312 kWh € 0,0631 € 1.092,39

Nuon Stroom vastrecht 40 dagen € 0,0623 € 2,49

Nuon Zakelijk Stroom vastrecht 326 dagen € 0,1151 € 37,51
+

€ 2.106,57

Belastingen en toeslagen

Energiebelasting Elektriciteit 29.935 kWh € 0,0657 € 1.965,26

Beperkte heffingskorting EB 365 dagen € 0,3277 - € 119,62 -
+

€ 1.845,64

Netwerkkosten Liander

Capaciteitstarief 3x25 A 366 dagen € 0,3749 € 137,22

Vastrecht aansluiting 366 dagen € 0,0520 € 19,04

Vastrecht transport 366 dagen € 0,0493 € 18,04

Meetdienst 366 dagen € 0,0721 € 26,38
+

€ 200,68

€Totaal elektriciteit 4.152,89

Totaal van deze factuur
€Totale kosten zonder btw 4.152,89

€Totale kosten met btw 4.952,17

In rekening gebrachte termijnen
Bij u zijn in de afgelopen periode geen termijnbedragen in rekening gebracht.

Door u te betalen € 4.952,17

BTW specificatie Btw nummer Bedrag excl. btw Btw tarief Btw bedrag

n.v. Nuon Energie NL807816656B01 € 3.469,83 19 % € 659,27

n.v. Nuon Energie NL807816656B01 € 482,38 21 % € 101,30

Liander N.V. NL807562166B01 € 171,88 19 % € 32,66

Liander N.V. NL807562166B01 € 28,80 21 % € 6,05
+

Totaal btw in deze factuur € 799,28

Totaal btw in termijnen € 0,00

Btw saldo € 799,28

Toelichting bij meterstanden
* = meterstand door ons geschat

** = meterstand op afstand uitgelezen

Kopie Uw energierekening - Overzicht
periode: 22 november 2011 - 21 november 2012
bladzijde 3 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

factuurnummer 10011971684

factuurdatum 6 februari 2013
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Uw elektriciteitsverbruik

U heeft 29.935 kWh elektriciteit verbruikt (levering, energiebelasting, heffing

'opslag duurzame energie' en btw: € 4.703,12). Dit is ongeveer evenveel als

vorig jaar. Uw kosten zijn hierdoor ongeveer gelijk. U heeft meer elektriciteit

verbruikt dan andere Nuon klanten in uw omgeving. In uw postcodegebied is

het gemiddelde elektriciteitsverbruik onder Nuon klanten 3.178 kWh

(€ 499,33). Wij helpen u graag om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan.

Voor het milieu, maar ook om uw energierekening zo laag mogelijk te houden.

U kunt voor uw huishouden de VerspillingsCheck doen op:

www.nuon.nl/verspillingscheck

CO2-uitstoot

U heeft 17.081 kg CO2 uitgestoten met uw energieverbruik in deze periode. U

kunt uw uitstoot terugbrengen door over te stappen naar een groen product.

Kijk op www.nuon.nl/energie/duurzame-energie.

Contact met Nuon

· Nuon Klantenservice. Voor al uw vragen. Telefoon 088 363 79 00, van

maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur.

· Mijn Nuon - Self Service. Regel 24 uur per dag uw energiezaken via Mijn

Nuon, uw persoonlijke site op www.nuon.nl/zakelijk. Aanmelden kan via

www.nuon.nl/zakelijk. Klik op 'Inloggen Mijn Nuon'.

· Nuon Servicedesk. Voor informatie over HR-ketels, service-abonnementen

voor ketels, isolatie, beveiliging, Nuon E-manager en zonnepanelen.

Telefoon 0800 20 21 (gratis, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 20.00

uur).

· Klachten. Bent u niet tevreden over Nuon? Dan horen wij dat graag. Samen

zoeken we dan naar een oplossing. Telefoon 088 363 79 00, van maandag

tot en met vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur. Of gebruik het

klachtenformulier op www.nuon.nl/zakelijk.

Op welke tijdstippen is het lage elektriciteitstarief van toepassing?

Bij continutarief betaalt u 24 uur per dag hetzelfde voor uw

elektriciteit. Bij nacht-actieftarief betaalt u minder tussen 23.00 en

7.00 uur. In Zuid-Holland (regio Leiden) is er het

avond-actieftarief. Bij het avond-actieftarief betaalt u minder

tussen 21.00 en 7.00 uur. Voor beide tarieven betaalt u ook in het

weekend en op de erkende feestdagen minder. Let op, in enkele

regio's kunnen deze tijden afwijken. Meer informatie kunt u bij uw

netbeheerder opvragen.

Metergegevens

Elektriciteit, meternummer 1000982606R

Administratieve gegevens

Uw klantnummer 20702912

Uw contractrekening 3004931947

Ons factuurnummer 10011971684

Aansluitnummer elektriciteit (EAN) 871685900014760192

Stroometiket

Nuon vindt het belangrijk u inzicht te geven in de bronnen die zijn

gebruikt voor het opwekken van uw elektriciteit. Een recent

overzicht van deze samenstelling vindt u op

www.nuon.nl/stroometiket. Dit overzicht kan u helpen een keuze te

maken voor het elektriciteitsproduct dat bij uw wensen aansluit.

Het is ook op te vragen via onze klantenservice.

Uitleg van termen

· De contractrekening is in onze administratie het nummer van de

overeenkomst, het contract, voor het vermelde adres.

· De EAN code is een uniek nummer dat uw netbeheerder aan uw

aansluiting koppelt. Met deze code wordt informatie tussen

netbeheerder en leverancier uitgewisseld. De EAN code is

bijvoorbeeld nodig om een verhuizing administratief goed te laten

verlopen.

Btw-saldo voor ondernemers

Deze informatie is voor klanten die energie afnemen voor zakelijke

doeleinden. In dit overzicht staan de bedrijven die de btw in

rekening brengen.

Storing aan uw aansluiting?

Wilt u een gas- of stroomstoring doorgeven? Bel dan het Nationaal

storingsnummer 0800-9009 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar).

Kopie Uw energierekening - Service
periode: 22 november 2011 - 21 november 2012
bladzijde 4 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

factuurnummer 10011971684

factuurdatum 6 februari 2013
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Postbus 41920 (PAC 1AF7233) 1009 DC Amsterdam

VVE De Lange Balk
T.a.v. NV Bank Bouwnijverheid
Postbus 75189
1070 AD  AMSTERDAM

1070AD75189

Geachte heer, mevrouw,

Dit is uw jaarafrekening over de periode 22 november 2012 - 24 december

2013. Wij hebben uw totale energiekosten, zowel levering- als

netwerkkosten, berekend en de in rekening gebrachte termijnbedragen

daarvan afgetrokken. Er blijft nog een bedrag van € 5.540,56 over, door u bij

te betalen.

Dit bedrag schrijven wij op 4 maart 2014 van IBAN NL08 ABNA 0642 5318 11

af.

Wilt u precies zien hoe uw energiekosten zijn opgebouwd? Kijk dan op de

volgende bladzijden.

Uw energiekosten zijn gebaseerd op geschatte meterstanden. Wijken deze

sterk af van uw werkelijke meterstanden? Kijk dan op

www.nuon.nl/energierekening voor meer informatie.

Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.nuon.nl/zakelijk.

U kunt ons ook bellen op 088 363 79 00, van maandag tot en met vrijdag

tussen 08:00 en 17:00 uur.

Met vriendelijke groet,

Cindy Kroon

Directeur Nuon Klantenservice

PS Is uw energierekening hoger dan verwacht? Waarschijnlijk heeft u door het koude voorjaar van 2013 meer energie verbruikt dan
het jaar daarvoor. Kijk hiervoor op www.nuon.nl/winter.

Berekening van uw energierekening

Uw energiekosten (exclusief btw) €

Uw kosten (inclusief btw) €

In rekening gebrachte

termijnbedragen €

Door u bij te betalen €

4.578,97

5.540,56

0,00

5.540,56

Kopie Uw energierekening
periode: 22 november 2012 - 24 december 2013
bladzijde 1 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

uw klantnummer 20702912

uw contractrekening 3004931947

factuurnummer 10013073292

factuurdatum 18 februari 2014

EAN code elektriciteit 871685900014760192

Nuon Customer Care Center factureert namens de leveranciers binnen de Nuon-groep. Op de overeenkomst voor levering zijn de algemene voorwaarden van
toepassing van het betreffende Nuon-bedrijf. Deze voorwaarden kunt u kosteloos opvragen bij Nuon Customer Care Center. Op de overeenkomst voor aansluiting en
transport zijn de algemene voorwaarden van uw netbeheerder van toepassing. U kunt deze vinden op de website van de betreffende netbeheerder.

Nuon Customer Care Center | IBAN NL54INGB0000000503 | KvK 09105542 | www.nuon.nl/zakelijk | 088 363 79 00
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Bijbetalen op uw factuur

U moet bijbetalen op deze factuur (€ 5.540,56). Uw energiekosten zijn hoger

dan de termijnbedragen die wij in rekening gebracht hebben. Er kunnen

verschillende oorzaken zijn waarom u moet bijbetalen. Waarschijnlijk heeft u

meer energie verbruikt dan van tevoren was ingeschat. Of er is iets veranderd

in uw situatie. Meer informatie over bijbetalen op uw factuur vindt u op

www.nuon.nl/klantenservice/energierekening. Kijk bij 'Een hoge

energierekening, wat nu?'.

Meterstanden en verbruik

Uw energiekosten zijn gebaseerd op geschatte meterstanden. Mogelijk hebben

wij uw meterstanden niet of te laat ontvangen. Is er een groot verschil tussen

de geschatte en uw werkelijke standen? Geef dan via onze website

www.nuon.nl uw 'aanvraag aanpassen meterstanden' door. Bellen met onze

klantenservice kan natuurlijk ook. Houd uw meterstanden bij de hand, dan

kunnen wij u sneller helpen. Geef uw meterstanden op tijd door. Wij baseren

uw jaarafrekening dan op de werkelijke standen. U betaalt zo precies voor wat

u heeft verbruikt.

Informatie over uw tarieven

Alle tarieven kunnen in de loop van de tijd veranderen. Daarom staan op deze

rekening gemiddelde prijzen. U kunt de Nuon tarieven vinden op

www.nuon.nl. Wilt u weten welk elektriciteitstarief het beste past bij uw

verbruik? Doe dan de test op

www.nuon.nl/energie/energieprijzen/uitleg-energieprijzen.

Energiebelastingen

Energiebelasting is een milieubelasting van de overheid op het

gebruik van elektriciteit en gas. Daarnaast betaalt u per 1 januari

2013 de heffing 'opslag duurzame energie'. Deze opslag van de

overheid betaalt u voor het stimuleren van duurzame energie. De

hoogte van de belasting en opslag is een vast bedrag per kubieke

meter gas en per kilowattuur elektriciteit. Het berekende bedrag

hangt dan ook samen met uw verbruik. Wilt u hier meer over

weten? Kijk dan op www.nuon.nl/energiebelastingen

Teruggave energiebelasting

U ontvangt een teruggave op de energiebelasting. Dit wordt ook wel

beperkte heffingskorting genoemd. U heeft hier recht op omdat uw

elektriciteitsaansluiting zich bevindt in een pand of object dat aan

de volgende voorwaarden voldoet:

1. Het dient niet om te wonen, te werken of op een andere manier

te verblijven.

2. De aansluiting is groter dan 6 ampère.

Netwerkkosten

Dit zijn de kosten voor uw aansluiting op het energienet, het

transport van energie en de meetdiensten. Dit is een vast tarief,

gebaseerd op de capaciteit van uw aansluiting. Alle tarieven die

een netbeheerder hanteert voor de aansluiting, het transport en de

meter zijn door de ACM/Energiekamer vastgesteld per kalenderjaar.

Meer informatie over netbeheertarieven kunt u bij uw netbeheerder

opvragen.

Contractenoverzicht

Elektriciteit: Nuon Zakelijk Stroom

Uw tariefsoort voor elektriciteit is Nachtactief.

Kopie Uw energierekening - Uitleg
periode: 22 november 2012 - 24 december 2013
bladzijde 2 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

factuurnummer 10013073292

factuurdatum 18 februari 2014
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Elektriciteit Begin Stand Eind Stand Verbruik x Tarief = kosten Totaal

Kosten elektriciteitslevering door Nuon

Nuon Zakelijk Stroom hoog 22 nov 2012 121.020 24 dec 2013 131.980* 10.960 kWh € 0,0770 € 843,55

Nuon Zakelijk Stroom laag 22 nov 2012 244.234 24 dec 2013 266.485* 22.251 kWh € 0,0602 € 1.340,55

Nuon Zakelijk Stroom vastrecht 398 dagen € 0,1151 € 45,80
+

€ 2.229,90

Belastingen en toeslagen

Energiebelasting Elektriciteit 33.211 kWh € 0,0666 € 2.210,82

Beperkte heffingskorting EB 398 dagen € 0,3277 - € 130,43 -

Opslag duurzame energie Elektriciteit 29.272 kWh € 0,0013 € 38,04
+

€ 2.118,43

Netwerkkosten

Capaciteitstarief 3x25 A 252 dagen € 0,3995 € 100,68

Vastrecht aansluiting 252 dagen € 0,0554 € 13,95

Vastrecht transport 252 dagen € 0,0493 € 12,42

Meetdienst 252 dagen € 0,0737 € 18,56

Liander 3 x 25 ampère 146 dagen € 0,5824 € 85,03
+

€ 230,64

€Totaal elektriciteit 4.578,97

Totaal van deze factuur
€Totale kosten zonder btw 4.578,97

€Totale kosten met btw 5.540,56

In rekening gebrachte termijnen
Bij u zijn in de afgelopen periode geen termijnbedragen in rekening gebracht.

Door u te betalen € 5.540,56

BTW specificatie Btw nummer Bedrag excl. btw Btw tarief Btw bedrag

n.v. Nuon Energie NL807816656B01 € 4.348,33 21 % € 913,15

Liander N.V. NL807562166B01 € 230,64 21 % € 48,44
+

Totaal btw in deze factuur € 961,59

Totaal btw in termijnen € 0,00

Btw saldo € 961,59

Toelichting bij meterstanden
* = meterstand door ons geschat

** = meterstand op afstand uitgelezen

Kopie Uw energierekening - Overzicht
periode: 22 november 2012 - 24 december 2013
bladzijde 3 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

factuurnummer 10013073292

factuurdatum 18 februari 2014
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Uw elektriciteitsverbruik

U heeft 33.211 kWh elektriciteit verbruikt. Dit verbruik beïnvloedt uw kosten

voor levering van elektriciteit, energiebelasting elektriciteit, opslag duurzame

energie en de btw over deze onderdelen. Het totaal van deze kosten is

€ 5.363,89. Uw verbruikspatroon is ongeveer gelijk gebleven met dat van vorig

jaar. Uw verbruikskosten zijn hierdoor ongeveer gelijk gebleven. Uw

elektriciteitsverbruik is hoger dan gemiddeld bij andere Nuon klanten in uw

omgeving. In uw postcodegebied is het gemiddelde elektriciteitsverbruik van

Nuon klanten 3.354 kWh. De kosten hiervan zijn € 541,64. Wij helpen u graag

om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. Voor het milieu, maar ook om

uw energierekening zo laag mogelijk te houden. U kunt voor uw huishouden

de VerspillingsCheck doen op: www.nuon.nl/verspillingscheck.

CO2-uitstoot

U heeft 18.950 kg CO2 uitgestoten met uw energieverbruik in deze periode. U

kunt uw uitstoot terugbrengen door over te stappen naar een groen product.

Kijk op www.nuon.nl/energie/duurzame-energie.

Contact met Nuon

· Nuon Klantenservice. Voor al uw vragen. Telefoon 088 363 79 00, van

maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur.

· Mijn Nuon - Self Service. Regel 24 uur per dag uw energiezaken via Mijn

Nuon, uw persoonlijke site op www.nuon.nl/zakelijk. Aanmelden kan via

www.nuon.nl/zakelijk. Klik op 'Inloggen Mijn Nuon'.

· Nuon Servicedesk. Voor informatie over HR-ketels, service-abonnementen

voor ketels, isolatie, beveiliging, Nuon E-manager en zonnepanelen.

Telefoon 0800 20 21 (gratis, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 20.00

uur).

· Klachten. Bent u niet tevreden over Nuon? Dan horen wij dat graag. Samen

zoeken we dan naar een oplossing. Telefoon 088 363 79 00, van maandag

tot en met vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur. Of gebruik het

klachtenformulier op www.nuon.nl/zakelijk.

Op welke tijdstippen is het lage elektriciteitstarief van toepassing?

Bij continutarief betaalt u 24 uur per dag hetzelfde voor uw

elektriciteit. Bij nacht-actieftarief betaalt u minder tussen 23.00 en

7.00 uur. In een aantal regio's is er een avond-actieftarief. Bij het

avond-actieftarief betaalt u minder tussen 21.00 en 7.00 uur. Voor

beide tarieven betaalt u ook in het weekend en op de erkende

feestdagen minder. Let op, in enkele regio's kunnen deze tijden

afwijken. Het is niet mogelijk over te stappen van avond-actief

naar nacht-actief of andersom. Meer informatie kunt u bij uw

netbeheerder opvragen.

Metergegevens

Elektriciteit, meternummer 1000982606R

Administratieve gegevens

Uw klantnummer 20702912

Uw contractrekening 3004931947

Ons factuurnummer 10013073292

Aansluitnummer elektriciteit (EAN) 871685900014760192

Stroometiket

Nuon vindt het belangrijk u inzicht te geven in de bronnen die zijn

gebruikt voor het opwekken van uw elektriciteit. Een recent

overzicht van deze samenstelling vindt u op

www.nuon.nl/stroometiket. Dit overzicht kan u helpen een keuze te

maken voor het elektriciteitsproduct dat bij uw wensen aansluit.

Het is ook op te vragen via onze klantenservice.

Uitleg van termen

· De contractrekening is in onze administratie het nummer van de

overeenkomst, het contract, voor het vermelde adres.

· De EAN code is een uniek nummer dat uw netbeheerder aan uw

aansluiting koppelt. Met deze code wordt informatie tussen

netbeheerder en leverancier uitgewisseld. De EAN code is

bijvoorbeeld nodig om een verhuizing administratief goed te laten

verlopen.

Btw-saldo voor ondernemers

Deze informatie is voor klanten die energie afnemen voor zakelijke

doeleinden. In dit overzicht staan de bedrijven die de btw in

rekening brengen.

Storing aan uw aansluiting?

Wilt u een gas- of stroomstoring doorgeven? Bel dan het Nationaal

storingsnummer 0800-9009 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar).

Kopie Uw energierekening - Service
periode: 22 november 2012 - 24 december 2013
bladzijde 4 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

factuurnummer 10013073292

factuurdatum 18 februari 2014
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Postbus 41920 (PAC 1AF7233) 1009 DC Amsterdam

VVE De Lange Balk
T.a.v. NV Bank Bouwnijverheid
Postbus 75189
1070 AD  AMSTERDAM

1070AD75189

Geachte heer, mevrouw,

Dit is uw jaarafrekening over de periode 25 december 2013 - 24 december

2014. Wij hebben uw kosten voor de levering van energie berekend en de in

rekening gebrachte termijnbedragen daarvan afgetrokken. Er blijft nog een

bedrag van € 4.953,96 over, door u bij te betalen.

Wij vragen u dit bedrag binnen 14 dagen te betalen met de bijgevoegde

acceptgiro.

Wilt u precies zien hoe uw energiekosten zijn opgebouwd? Kijk dan op de

volgende bladzijden.

Uw energiekosten zijn gebaseerd op geschatte meterstanden. Wijken deze

sterk af van uw werkelijke meterstanden? Kijk dan op

www.nuon.nl/rekening voor meer informatie.

Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.nuon.nl/zakelijk.

U kunt ons ook bellen op 088 363 79 00, van maandag tot en met vrijdag

tussen 08:00 en 17:00 uur.

Met vriendelijke groet,

Cindy Kroon

Directeur Nuon Klantenservice

Berekening van uw energierekening

Uw energiekosten (exclusief btw) €

Uw kosten (inclusief btw) €

In rekening gebrachte

termijnbedragen €

Door u bij te betalen €

4.094,18

4.953,96

0,00

4.953,96

Kopie Uw energierekening
periode: 25 december 2013 - 24 december 2014
bladzijde 1 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

uw klantnummer 20702912

uw contractrekening 3004931947

factuurnummer 10013704549

factuurdatum 15 januari 2015

EAN code elektriciteit 871685900014760192

Nuon Customer Care Center factureert namens de leveranciers binnen de Nuon-groep. Op de overeenkomst voor levering zijn de algemene voorwaarden van
toepassing van het betreffende Nuon-bedrijf. Deze voorwaarden kunt u kosteloos opvragen bij Nuon Customer Care Center.

Nuon Customer Care Center | IBAN NL54INGB0000000503 | KvK 09105542 | www.nuon.nl/zakelijk | 088 363 79 00
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Bijbetalen op uw factuur

Vervelend dat u moet bijbetalen op deze jaarafrekening (€ 4.953,96). Uw

energiekosten zijn hoger dan de termijnbedragen die wij in rekening gebracht

hebben. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom u moet bijbetalen.

Waarschijnlijk heeft u meer energie verbruikt dan van tevoren was ingeschat.

Of er is iets veranderd in uw situatie. Meer informatie over bijbetalen vindt u

op www.nuon.nl/hoge-rekening.

Meterstanden en verbruik

Uw energiekosten zijn gebaseerd op geschatte meterstanden. Mogelijk hebben

wij uw meterstanden niet of te laat ontvangen. Is er een groot verschil tussen

de geschatte en uw werkelijke standen? Geef dan via

www.nuon.nl/aanpassen-meterstanden uw actuele meterstanden door. Bellen

met onze klantenservice kan natuurlijk ook. Houd uw meterstanden bij de

hand, dan kunnen wij u sneller helpen. Geef uw meterstanden op tijd door.

Wij baseren uw jaarafrekening dan op de werkelijke standen. U betaalt zo

precies voor wat u heeft verbruikt.

Informatie over uw tarieven

Alle tarieven kunnen in de loop van de tijd veranderen. Daarom staan op deze

rekening gemiddelde prijzen. U kunt de Nuon tarieven vinden op

www.nuon.nl. Wilt u weten welk elektriciteitstarief het beste past bij uw

verbruik? Doe dan de test op

www.nuon.nl/energie/energieprijzen/uitleg-energieprijzen.

Energiebelastingen

Energiebelasting is een milieubelasting van de overheid op het

gebruik van elektriciteit en gas. Daarnaast betaalt u per 1 januari

2013 de heffing 'opslag duurzame energie'. Deze opslag van de

overheid betaalt u voor het stimuleren van duurzame energie. De

hoogte van de belasting en opslag is een vast bedrag per kubieke

meter gas en per kilowattuur elektriciteit. Het berekende bedrag

hangt dan ook samen met uw verbruik. Wilt u hier meer over

weten? Kijk dan op www.nuon.nl/energiebelastingen

Teruggave energiebelasting

U ontvangt een teruggave op de energiebelasting. Dit wordt ook wel

beperkte heffingskorting genoemd. U heeft hier recht op omdat uw

elektriciteitsaansluiting zich bevindt in een pand of object dat aan

de volgende voorwaarden voldoet:

1. Het dient niet om te wonen, te werken of op een andere manier

te verblijven.

2. De aansluiting is groter dan 6 ampère.

Netwerkkosten

Dit zijn de kosten voor uw aansluiting op het energienet, het

transport van energie en de meetdiensten. Dit is een vast tarief,

gebaseerd op de capaciteit van uw aansluiting. Alle tarieven die

een netbeheerder hanteert voor de aansluiting, het transport en de

meter zijn door de ACM/Energiekamer vastgesteld per kalenderjaar.

Meer informatie over netbeheertarieven kunt u bij uw netbeheerder

opvragen.

Contractenoverzicht

Elektriciteit: Nuon Zakelijk Stroom

Uw tariefsoort voor elektriciteit is Nachtactief.

Kopie Uw energierekening - Uitleg
periode: 25 december 2013 - 24 december 2014
bladzijde 2 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

factuurnummer 10013704549

factuurdatum 15 januari 2015
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Toelichting bij meterstanden
* = meterstand door ons geschat

** = meterstand op afstand uitgelezen

Elektriciteit Begin Stand Eind Stand Verbruik x Tarief = kosten Totaal

Kosten elektriciteitslevering door Nuon

Nuon Zakelijk Stroom hoog 25 dec 2013 131.980* 24 dec 2014 141.868* 9.888 kWh € 0,0715 € 707,03

Nuon Zakelijk Stroom laag 25 dec 2013 266.485* 24 dec 2014 286.558* 20.073 kWh € 0,0563 € 1.129,62

Nuon Zakelijk Stroom vastrecht 365 dagen € 0,1473 € 53,77
+

€ 1.890,42

Belastingen en toeslagen

Energiebelasting Elektriciteit 29.961 kWh € 0,0682 € 2.044,59

Opslag duurzame energie Elektriciteit 29.961 kWh € 0,0025 € 76,02

Beperkte heffingskorting EB 365 dagen € 0,3277 - € 119,62 -
+

€ 2.000,99

Netwerkkosten

Liander 3 x 25 ampère 365 dagen € 0,5555 € 202,77
+

€ 202,77

€Totaal elektriciteit 4.094,18

Totaal van deze factuur
€Totale kosten zonder btw 4.094,18

€Totale kosten met btw 4.953,96

In rekening gebrachte termijnen
Bij u zijn in de afgelopen periode geen termijnbedragen in rekening gebracht.

Door u te betalen € 4.953,96

Btw-specificatie Btw-nummer Bedrag excl. btw Btw-tarief Btw-bedrag

N.V. Nuon Sales Nederland NL807816656B01 € 3.891,41 21 % € 817,20

Liander N.V. NL807562166B01 € 202,77 21 % € 42,58
+

Totaal btw in deze factuur € 859,78

Totaal btw in termijnen € 0,00

Btw-saldo € 859,78

Kopie Uw energierekening - Overzicht
periode: 25 december 2013 - 24 december 2014
bladzijde 3 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

factuurnummer 10013704549

factuurdatum 15 januari 2015
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Uw elektriciteitsverbruik

U heeft 29.961 kWh elektriciteit verbruikt. Dit verbruik beïnvloedt uw kosten

voor levering van elektriciteit, energiebelasting elektriciteit, opslag duurzame

energie en de btw over deze onderdelen. Het totaal van deze kosten is

€ 4.788,28. Uw verbruikspatroon is ongeveer gelijk gebleven met dat van vorig

jaar. Uw verbruikskosten zijn hierdoor ongeveer gelijk gebleven. Vergelijk in

onderstaande tabel uw verbruik met het landelijk gemiddelde.

Aantal personen in
huishouden

Gemiddeld verbruik
in kWh per jaar

Kosten per maand
in euro's

1 2.010 30

2 3.360 57

3 4.120 71

4 4.580 80

5 5.450 97

6 5.790 104

Gemiddeld 3.340 56

Bedragen zijn inclusief vastrecht en 21% btw.
Bron: HOME 2012, RVO, bewerking Nibud 2014

CO2-uitstoot

U heeft 17.096 kg CO2 uitgestoten met uw energieverbruik in deze periode. U

kunt uw uitstoot terugbrengen door over te stappen naar een groen product.

Kijk op www.nuon.nl/energie/duurzame-energie.

Btw-saldo voor ondernemers

Deze informatie is voor klanten die energie afnemen voor zakelijke

doeleinden. In dit overzicht staan de bedrijven die de btw in rekening

brengen.

Administratieve gegevens

Aansluitnummer elektriciteit (EAN) 871685900014760192

Meternummer elektriciteit 1000982606R

Stroometiket

Nuon vindt het belangrijk u inzicht te geven in de bronnen die zijn

gebruikt voor het opwekken van uw elektriciteit. Een recent

overzicht van deze samenstelling vindt u op

www.nuon.nl/stroometiket. Dit overzicht kan u helpen een keuze te

maken voor het elektriciteitsproduct dat bij uw wensen aansluit.

Het is ook op te vragen via onze klantenservice.

Contact met Nuon

· Nuon Klantenservice. Voor al uw vragen. Telefoon 088 363 79 00,

van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur.

· Mijn Nuon - Self Service. Regel 24 uur per dag uw energiezaken

via www.nuon.nl/inloggen. Hier kunt u uw gegevens inzien en

aanpassen.

· Klachten. Bent u niet tevreden over Nuon? Dan horen wij dat

graag. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Telefoon 088

363 79 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en

17:00 uur. Of gebruik het klachtenformulier op

www.nuon.nl/klacht.

Storing aan uw aansluiting?

Wilt u een gas- of stroomstoring doorgeven? Bel dan het Nationaal

storingsnummer 0800-9009 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar).

Kopie Uw energierekening - Service
periode: 25 december 2013 - 24 december 2014
bladzijde 4 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

factuurnummer 10013704549

factuurdatum 15 januari 2015
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Postbus 41920 (PAC 1AF7230) 1009 DC Amsterdam

VVE De Lange Balk
T.a.v. NV Bank Bouwnijverheid
Postbus 75189
1070 AD  AMSTERDAM

1070AD75189

Geachte heer, mevrouw,

Dit is uw jaarafrekening over de periode 25 december 2014 - 7 december

2015. Wij hebben uw kosten voor de levering van energie berekend en de in

rekening gebrachte termijnbedragen daarvan afgetrokken. Er blijft nog een

bedrag van € 4.510,04 over, door u bij te betalen.

Wij vragen u dit bedrag binnen 14 dagen te betalen met de bijgevoegde

acceptgiro.

Wilt u precies zien hoe uw energiekosten zijn opgebouwd? Kijk dan op de

volgende bladzijden.

Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.nuon.nl/zakelijk.

U kunt ons ook bellen op 020 89 20 255, van maandag tot en met vrijdag

tussen 08:00 en 17:00 uur.

Met vriendelijke groet,

Cindy Kroon

Directeur Nuon Klantenservice

Berekening van uw energienota

Uw energiekosten (exclusief btw) €

Uw kosten (inclusief btw) €

In rekening gebrachte

termijnbedragen €

Door u bij te betalen €

3.727,31

4.510,04

0,00

4.510,04

Kopie Uw energienota
periode: 25 december 2014 - 7 december 2015
bladzijde 1 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

uw klantnummer 20702912

uw contractrekening 3004931947

factuurnummer 10014311045

factuurdatum 19 december 2015

EAN code elektriciteit 871685900014760192

Nuon Klantenservice factureert namens de leveranciers binnen de Nuon-groep. Op de overeenkomst voor levering zijn de algemene voorwaarden van toepassing van
het betreffende Nuon-bedrijf. Deze voorwaarden kunt u kosteloos opvragen bij Nuon Klantenservice.

N.V. Nuon Klantenservice | IBAN NL54INGB0000000503 | KvK 09105542 | www.nuon.nl/zakelijk | 020 89 20 255
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Bijbetalen op uw factuur

Vervelend dat u moet bijbetalen op deze energienota (€ 4.510,04). Uw

energiekosten zijn hoger dan de termijnbedragen die wij in rekening gebracht

hebben. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom u moet bijbetalen.

Waarschijnlijk heeft u meer energie verbruikt dan van tevoren was ingeschat.

Of er is iets veranderd in uw situatie. Meer informatie over bijbetalen vindt u

op www.nuon.nl/hoge-rekening.

Meterstanden en verbruik

Uw energiekosten zijn gebaseerd op de meterstanden die zijn opgenomen of

door uzelf zijn doorgegeven.

Informatie over uw tarieven

Alle tarieven kunnen in de loop van de tijd veranderen. Daarom staan op deze

rekening gemiddelde prijzen. U kunt de Nuon tarieven vinden op

www.nuon.nl. Wilt u weten welk elektriciteitstarief het beste past bij uw

verbruik? Doe dan de test op

www.nuon.nl/energie/energieprijzen/uitleg-energieprijzen.

Overheidsheffingen

Energiebelasting is een milieubelasting van de overheid op het

gebruik van elektriciteit en gas. Daarnaast betaalt u per 1 januari

2013 de heffing 'opslag duurzame energie'. Deze opslag van de

overheid betaalt u voor het stimuleren van duurzame energie. De

hoogte van de belasting en opslag is een vast bedrag per kubieke

meter gas en per kilowattuur elektriciteit. Het berekende bedrag

hangt dan ook samen met uw verbruik. Wilt u hier meer over

weten? Kijk dan op www.nuon.nl/energiebelastingen

Vermindering energiebelasting

U ontvangt een teruggave op de energiebelasting. Dit wordt ook wel

beperkte heffingskorting genoemd. U heeft hier recht op omdat uw

elektriciteitsaansluiting zich bevindt in een pand of object dat aan

de volgende voorwaarden voldoet:

1. Het dient niet om te wonen, te werken of op een andere manier

te verblijven.

2. De aansluiting is groter dan 6 ampère.

Netbeheerkosten

Dit zijn de kosten voor uw aansluiting op het energienet, het

transport van energie en de meetdiensten. Dit is een vast tarief,

gebaseerd op de capaciteit van uw aansluiting. Alle tarieven die

een netbeheerder hanteert voor de aansluiting, het transport en de

meter zijn door de ACM/Energiekamer vastgesteld per kalenderjaar.

Meer informatie over netbeheertarieven kunt u bij uw netbeheerder

opvragen.

Contractenoverzicht

Elektriciteit: Nuon Zakelijk Stroom

Uw daltarief gaat in vanaf 23.00.

Kopie Uw energienota - Uitleg
periode: 25 december 2014 - 7 december 2015
bladzijde 2 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

factuurnummer 10014311045

factuurdatum 19 december 2015
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Toelichting bij meterstanden
* = meterstand door ons geschat

** = meterstand op afstand uitgelezen

Meterstanden Beginstand Eindstand Hoeveelheid Totaal

Elektriciteit dal 286.558 * 25 december 2014 303.010 7 december 2015 16.452 kWh

Elektriciteit normaal 141.868 * 25 december 2014 150.487 7 december 2015 8.619 kWh

Elektriciteit Verbruik Tarief Kosten

Kosten elektriciteitslevering door Nuon

Nuon Zakelijk Stroom normaaltarief 8.619 kWh € 0,069715 € 600,87

Nuon Zakelijk Stroom daltarief 16.452 kWh € 0,055708 € 916,50

Nuon Zakelijk Stroom vaste leveringskosten 348 dagen € 0,147960 € 51,49
+

€ 1.568,86

Overheidsheffingen

Energiebelasting Elektriciteit 25.071 kWh € 0,074463 € 1.866,85

Opslag duurzame energie Elektriciteit 25.071 kWh € 0,004172 € 104,60

Beperkte vermindering EB 7 dagen € 0,327143 € 2,29 -
+

€ 1.969,16

Netbeheerkosten

Liander 3 x 25 Ampère 348 dagen € 0,543937 € 189,29
+

€ 189,29

€Totaal elektriciteit 3.727,31

Totaal van deze factuur
€Totale kosten zonder btw 3.727,31

€Totale kosten met btw 4.510,04

In rekening gebrachte termijnen
Bij u zijn in de afgelopen periode geen termijnbedragen in rekening gebracht.

Door u te betalen € 4.510,04

Btw-specificatie Btw-nummer Bedrag excl. btw Btw-tarief Btw-bedrag

N.V. Nuon Sales Nederland NL807816656B01 € 3.538,02 21 % € 742,98

Liander N.V. NL807562166B01 € 189,29 21 % € 39,75
+

Totaal btw in deze factuur € 782,73

Totaal btw in termijnen € 0,00

Btw-saldo € 782,73

Kopie Uw energienota - Overzicht
periode: 25 december 2014 - 7 december 2015
bladzijde 3 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

factuurnummer 10014311045

factuurdatum 19 december 2015
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Uw elektriciteitsverbruik

U heeft 25.071 kWh elektriciteit verbruikt. Dit verbruik beïnvloedt uw kosten

voor levering van elektriciteit, energiebelasting elektriciteit, opslag duurzame

energie en de btw over deze onderdelen. Het totaal van deze kosten is

€ 4.221,48. Als uw verbruikspatroon gelijk was gebleven met dat van vorig

jaar, dan had u € 587,84 meer moeten betalen. Vergelijk in onderstaande

tabel uw verbruik met het landelijk gemiddelde.

Aantal personen in
huishouden

Gemiddeld verbruik
in kWh per jaar*

Kosten per maand
in euro's

1 2.010 38

2 3.360 63

3 4.120 78

4 4.580 86

5 5.450 103

Gemiddeld 3.340 63

Bedragen zijn inclusief energiebelasting, ODE en 21% btw.
* Gebaseerd op: HOME 2012, RVO, bewerking Nibud 2014

CO2-uitstoot

U heeft 14.306 kg CO2 uitgestoten met uw energieverbruik in deze periode. U

kunt uw uitstoot terugbrengen door over te stappen naar een groen product.

Kijk op www.nuon.nl/energie/duurzame-energie.

Btw-saldo voor ondernemers

Deze informatie is voor klanten die energie afnemen voor zakelijke

doeleinden. In dit overzicht staan de bedrijven die de btw in rekening

brengen.

Administratieve gegevens

Aansluitnummer elektriciteit (EAN) 871685900014760192

Meternummer elektriciteit 1000982606R

Stroometiket

Nuon vindt het belangrijk u inzicht te geven in de bronnen die zijn

gebruikt voor het opwekken van uw elektriciteit. Een recent

overzicht van deze samenstelling vindt u op

www.nuon.nl/stroometiket. Dit overzicht kan u helpen een keuze te

maken voor het elektriciteitsproduct dat bij uw wensen aansluit.

Het is ook op te vragen via onze klantenservice.

Contact met Nuon

· Nuon Klantenservice. Voor al uw vragen. Telefoon 020 89 20 255,

van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur.

· Mijn Nuon - Self Service. Regel 24 uur per dag uw energiezaken

via www.nuon.nl/inloggen. Hier kunt u uw gegevens inzien en

aanpassen.

· Klachten. Bent u niet tevreden over Nuon? Dan horen wij dat

graag. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Telefoon 020 89

20 255, van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 17:00

uur. Of gebruik het klachtenformulier op www.nuon.nl/klacht.

Storing aan uw aansluiting?

Wilt u een gas- of stroomstoring doorgeven? Bel dan het Nationaal

storingsnummer 0800-9009 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar).

Uw post online ontvangen

Ontvang uw brieven en facturen voortaan online via Mijn Nuon. Uw

post wordt overzichtelijk bewaard en u ontvangt een e-mail zodra

een brief of factuur voor u klaar staat. Om uw post online te

ontvangen heeft u een Mijn Nuon account nodig. U kunt hier

instellen dat u uw post online wilt ontvangen.

Kopie Uw energienota - Service
periode: 25 december 2014 - 7 december 2015
bladzijde 4 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

factuurnummer 10014311045

factuurdatum 19 december 2015
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Postbus 41920 (PAC 1AF7230) 1009 DC Amsterdam

VVE De Lange Balk

Postbus 5090

1410 AB  NAARDEN

1410AB5090

Geachte heer/mevrouw,

Dit is uw eindafrekening over de periode 8 december 2015 - 31 december

2016. Wij hebben uw kosten voor de levering van energie berekend en de in

rekening gebrachte termijnbedragen daarvan afgetrokken. Er blijft nog een

bedrag van € 5.843,17 over, door u bij te betalen.

Wij vragen u dit bedrag binnen 14 dagen te betalen met de bijgevoegde

acceptgiro.

Wilt u precies zien hoe uw energiekosten zijn opgebouwd? Kijk dan op de

volgende bladzijden.

Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.nuon.nl/eindafrekening.

U kunt ons ook bellen op 020 89 20 255, van maandag tot en met vrijdag

tussen 08:00 en 17:00 uur.

Met vriendelijke groet,

Cindy Kroon

Directeur Nuon Klantenservice

Berekening van uw energienota

Uw energiekosten (exclusief btw) €

Uw kosten (inclusief btw) €

In rekening gebrachte

termijnbedragen €

Door u bij te betalen €

4.829,06

5.843,17

0,00

5.843,17

Kopie Uw energienota
periode: 8 december 2015 - 31 december 2016
bladzijde 1 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

uw klantnummer 20702912

uw contractrekening 3004931947

factuurnummer 10014982876

factuurdatum 17 januari 2017

EAN code stroom 871685900014760192

Nuon Klantenservice factureert namens de leveranciers binnen de Nuon-groep. Op de overeenkomst voor levering zijn de algemene voorwaarden van toepassing van
het betreffende Nuon-bedrijf. Deze voorwaarden kunt u kosteloos opvragen bij Nuon Klantenservice.

N.V. Nuon Klantenservice | IBAN NL54INGB0000000503 | KvK 09105542 | www.nuon.nl/zakelijk | 020 89 20 255
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Bijbetalen op uw factuur

Vervelend dat u moet bijbetalen op deze energienota (€ 5.843,17). Uw

energiekosten zijn hoger dan de termijnbedragen die wij in rekening gebracht

hebben. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom u moet bijbetalen.

Waarschijnlijk heeft u meer energie verbruikt dan van tevoren was ingeschat.

Of er is iets veranderd in uw situatie. Meer informatie over bijbetalen vindt u

op www.nuon.nl/hoge-rekening.

Meterstanden en verbruik

Uw energiekosten zijn gebaseerd op de meterstanden die zijn opgenomen of

door uzelf zijn doorgegeven.

Informatie over uw tarieven

Alle tarieven kunnen in de loop van de tijd veranderen. Daarom staan op deze

rekening gemiddelde prijzen. U kunt de Nuon tarieven vinden op

www.nuon.nl. Wilt u weten welk stroomtarief het beste past bij uw verbruik?

Doe dan de test op www.nuon.nl/energie/energieprijzen/uitleg-energieprijzen.

Overheidsheffingen

Energiebelasting is een milieubelasting van de overheid op het

gebruik van stroom en gas. Daarnaast betaalt u per 1 januari 2013

de heffing 'opslag duurzame energie'. Deze opslag van de overheid

betaalt u voor het stimuleren van duurzame energie. De hoogte van

de belasting en opslag is een vast bedrag per kubieke meter gas en

per kilowattuur stroom Het berekende bedrag hangt dan ook samen

met uw verbruik. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op

www.nuon.nl/energiebelastingen

Netbeheerkosten

Dit zijn de kosten voor uw aansluiting op het energienet, het

transport van energie en de meetdiensten. Dit is een vast tarief,

gebaseerd op de capaciteit van uw aansluiting. Alle tarieven die

een netbeheerder hanteert voor de aansluiting, het transport en de

meter zijn door de ACM/Energiekamer vastgesteld per kalenderjaar.

Meer informatie over netbeheertarieven kunt u bij uw netbeheerder

opvragen.

Kopie Uw energienota - Uitleg
periode: 8 december 2015 - 31 december 2016
bladzijde 2 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

factuurnummer 10014982876

factuurdatum 17 januari 2017
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Meterstanden Beginstand Eindstand Hoeveelheid Totaal

Stroom dal 303.010 8 december 2015 326.842 1 januari 2017 23.832 kWh

Stroom normaal 150.487 8 december 2015 162.435 1 januari 2017 11.948 kWh

Stroom Verbruik Tarief Kosten

Variabele kosten stroom

Nuon Zakelijk Stroom normaaltarief 11.948 kWh € 0,064822 € 774,49

Nuon Zakelijk Stroom daltarief 23.832 kWh € 0,051430 € 1.225,68

Energiebelasting Stroom 35.780 kWh € 0,065321 € 2.337,20

Opslag duurzame energie Stroom 35.780 kWh € 0,006436 € 230,29
+

€ 4.567,66

Vaste kosten stroom

Nuon Zakelijk Stroom vaste leveringskosten 390 dagen € 0,147949 € 57,70

Liander 3 x 25 Ampère 390 dagen € 0,522308 € 203,70
+

€ 261,40

€Totaal stroom 4.829,06

Totaal van deze factuur
€Totale kosten zonder btw 4.829,06

€Totale kosten met btw 5.843,17

In rekening gebrachte termijnen
Bij u zijn in de afgelopen periode geen termijnbedragen in rekening gebracht.

Door u te betalen € 5.843,17

Btw-specificatie Btw-nummer Bedrag excl. btw Btw-tarief Btw-bedrag

N.V. Nuon Sales Nederland NL807816656B01 € 4.625,36 21 % € 971,33

Liander N.V. NL807562166B01 € 203,70 21 % € 42,78
+

Totaal btw in deze factuur € 1.014,11

Totaal btw in termijnen € 0,00

Btw-saldo € 1.014,11

Kopie Uw energienota - Overzicht
periode: 8 december 2015 - 31 december 2016
bladzijde 3 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

factuurnummer 10014982876

factuurdatum 17 januari 2017
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CO2-uitstoot

U heeft 20.417 kg CO2 uitgestoten met uw energieverbruik in deze periode. U

kunt uw uitstoot verder terugbrengen. Kijk op

www.nuon.nl/energie/duurzame-energie voor groene producten.

Btw-saldo voor ondernemers

Deze informatie is voor klanten die energie afnemen voor zakelijke

doeleinden. In dit overzicht staan de bedrijven die de btw in rekening

brengen.

Administratieve gegevens

Aansluitnummer stroom (EAN) 871685900014760192

Meternummer stroom 1000982606R

Stroometiket

Nuon vindt het belangrijk u inzicht te geven in de bronnen die zijn

gebruikt voor het opwekken van uw stroom. Meer informatie kunt u

vinden op ww.nuon.nl/stroometiket.

Grijze stroom 34,5% 44,7% 3,8% 17,0% 0,0% 0,0%

NV Nuon Sales NL 32,9% 42,6% 3,6% 16,2% 3,7% 1,0%

Uw post online ontvangen

Ontvang uw brieven en facturen voortaan online via Mijn Nuon. Uw

post wordt overzichtelijk bewaard en u ontvangt een e-mail zodra

een brief of factuur voor u klaar staat. Om uw post online te

ontvangen heeft u een Mijn Nuon account nodig. U kunt hier

instellen dat u uw post online wilt ontvangen.

Contact met Nuon

· Nuon Klantenservice. Voor al uw vragen. Telefoon 020 89 20 255,

van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur.

· Mijn Nuon - Self Service. Regel 24 uur per dag uw energiezaken

via www.nuon.nl/inloggen. Hier kunt u uw gegevens inzien en

aanpassen.

· Klachten. Bent u niet tevreden over Nuon? Dan horen wij dat

graag. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Telefoon 020 89

20 255, van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 17:00

uur. Of gebruik het klachtenformulier op www.nuon.nl/klacht.

Storing aan uw aansluiting?

Wilt u een gas- of stroomstoring doorgeven? Bel dan het Nationaal

storingsnummer 0800-9009 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar).

Kopie Uw energienota - Service
periode: 8 december 2015 - 31 december 2016
bladzijde 4 van 4

voor VVE De Lange Balk

leveringsadres Borneolaan 173

1019 HX AMSTERDAM

factuurnummer 10014982876

factuurdatum 17 januari 2017
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