Voorbeeld afrekening
Adres :

KVK :
Btw-nummer:
IBAN :
Incassant ID :
Klantenservice :

Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd.
Postbus 2324
5202 CH ‘s-Hertogenbosch
Nederland
55351727 (NL)
NL823563406B01
NL17 CITI 0266 0056 59
NL53138553517270000
0800 – 4297766

Voorbeeld BV
Naam
Straatnaam 1
1234AB Stad

1 Klantnummer
Uw persoonlijke nummer
binnen Gazprom Energy.

2 Accountnummer
1 Klantnummer
2 Accountnummer
Uw KvK-nummer
Uw btw-kenmerk
Uw kenmerk

3 Factuurnummer
4 Factuurdatum
5 Vervaldatum
Betreft

:
:
:
:
:

0000
0000

:
:
:
:

12345679012345
11 mei 2015
25 mei 2015
Voorbeeld afrekening

Het nummer van uw account
binnen Gazprom Energy.

3 Factuurnummer
Het unieke nummer van deze
afrekening. Vermeld bij het
betalen van de afrekening altijd
het factuurnummer.

4 Factuurdatum
Op deze dag is de afrekening
gemaakt.

Geachte Heer Voorbeeld,

5 Vervaldatum

Hierbij ontvangt u uw afrekening van Gazprom Energy. Dit bedrag bestaat uit
netwerkkosten, verbruikskosten, energiebelasting en btw conform de eerder door ons
gecommuniceerde voorschotspecificatie.

De uiterlijke datum waarop het
eventueel verschuldigde bedrag
op onze rekening moet zijn
bijgeschreven.

6 Saldo afrekening elektriciteit
Saldo afrekening gas

€
€

30,68
184,69

Totaalbedrag ex btw
Btw 21%

€
€

215,37
45,23

7 Totaalbedrag incl. btw

€

260,60

8 U wordt verzocht de factuur uiterlijk 25 mei 2015 te voldoen. Om de correcte verwerking
van de betaling te borgen verzoeken wij u het accountnummer en het factuurnummer te
vermelden in de omschrijving van de overboeking. Mocht u naar aanleiding van
bovenstaande informatie vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice
via 0800 – 4297767

6 Saldo afrekening gas
en elektriciteit
Het saldo is het verschil tussen
de kosten van het werkelijke
gas- en elektriciteitsverbruik en
de vooraf gefactureerde
termijnbedragen. Het kan zijn
dat u op basis van uw werkelijke
verbruik geld terugkrijgt of bij
moet betalen.

7 Totaalbedrag incl. btw
Het totaalbedrag wat u moet
betalen of terug ontvangt.

8 Uiterlijk te voldoende
Deze datum is gelijk aan de
vervaldatum bovenaan deze
factuur. Tevens wordt hier
weergegeven welke betaalwijze
voor deze factuur wordt
gehanteerd: overboeking of
automatische incasso.

Klantnummer
Accountnummer
Factuurnummer
Factuurdatum
Pagina

: 0000
: 0000
: 123456789012345
: 11 mei 2015
: 2 van 6

Toelichting regionaal netbeheerder
De periodieke regionale netbeheerkosten worden voor uw kleinverbruik aansluitingen per 1
augustus 2013 door Gazprom Energy namens de netbeheerder(s) gefactureerd en geïnd. Wij
zijn verplicht deze regionale netbeheerkosten en daarop betrekking hebbende
omzetbelasting apart te melden voor iedere netbeheerder.

9

10

Bedrag per netbeheerder
Netbeheerder

KvKnummer

Btw-nummer

Naam

12345678

NL123456789B12

€

Bedrag
excl
btw
-21,83

Bedrag
6% btw
€

0,00

Bedrag
21% btw
€

-4,59

Bedrag
incl. btw
€

-26,41

9 Bedrag per
netbeheerder
In dit overzicht vindt u de
kosten van de van
toepassing zijnde
netbeheerder terug. Deze
kosten factureren en
innen wij namens uw
netbeheerder.
10 Netbeheerder
Dit is de netbeheerder die
in uw regio actief is.

Klantnummer
Accountnummer
Factuurnummer
Factuurdatum
Pagina

: 0000
: 0000
: 123456789012345
: 11 mei 2015
: 3 van 6

Specificatie afrekening elektriciteit
11
12

Verbruiksadres : Straatnaam, postcode, plaats
EAN-code
: 123456789101234567
Type opname
: Opgenomen door meetbedrijf

13
Begin
datum
5-1-2015
5-1-2015

Eind
datum
2-4-2015
2-4-2015

Verbruiks
duur
87 dagen
87 dagen

14
Omschrijving
Vaste leveringskosten
Levering Normaal
Levering Laag

Periode
Begin
Eind
stand
stand
34.894 36.582
91.593 92.997

Levering
Gemiddeld Tarief ¹
€
0.133531
€
0.061910
€
0,048090

Verbruik

Eenheid

Telwerk

1.688
1.404
3.092

kWh
kWh
kWh

Normaal
Laag

Verbruik
87
1.688
1.404

Eenheid
dagen
kWh
kWh

€
€
€

Bedrag
11,62
104,50
67,52

€

183,64

€

Bedrag
421,96

Totaal regionaal netbeheerder exclusief BTW

€

421,96

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie
Omschrijving
Gemiddeld Tarief ¹
Verbruik
Eenheid
Vermindering energiebelsting €
-0,854356
30
dagen
Staffel 0 – 10.000
€
0,123200
2.384
kWh
Staffel 10.000 – 50.000
€
0.051500
708
kWh

€
€
€

Bedrag
-25,63
293,65
36,48

Totaal energiebelasting en ODE exclusief btw

€

255,81

Totaal levering exclusief btw
15
Omschrijving
Regionaal netbeheer

16

Regionaal netbeheer
Gemiddeld Tarief ¹
Verbruik
€
4,850100
87

Eenheid
dagen

Btw
Omschrijving
Btw 21%

€

Bedrag
180,90

waarvan btw op regionaal netbeheer vanaf 1-8-2013
waarvan btw op levering, eb en ode, landelijk transport

€
€

88,61
92,28

Totaal btw

€

180,90

¹ Gemiddeld tarief indien meerdere perioden aan verbruik aangerekend worden.

11 EAN-code
elektriciteit
De unieke code van uw
elektriciteitsaansluiting,
toegekend door uw
netbeheerder.
12

Type opname
De wijze waarop uw
meterstanden zijn
vastgesteld.
13 Periode
Het verbruik in de periode
wordt bepaald door het
verschil tussen de beginen eindstand.
14 Levering
Leveringskosten voor de
betreffende periode. Hier
vindt u tevens het
geldende tarief terug.
15 Regionaal netbeheer
Dit zijn de kosten voor het
transport van de
elektriciteit, het
aansluiten op het
energienet en de kosten
voor de meter. Deze
kosten worden door ons
geïnd en afgedragen aan
de betreffende
netbeheerder.
16 Energiebelasting en
ODE
Deze belastingen worden
vastgesteld door de
overheid en door ons
geïnd en afgedragen. De
hoogte van het bedrag is
afhankelijk uw
elektriciteitsverbruik.
De ‘vermindering
energiebelasting’ heeft
betrekking op het
elektriciteitsverbruik wat
door de Belastingdienst
als basisbehoefte wordt
gezien en waarover u
geen belasting hoeft te
betalen.

Klantnummer
Accountnummer
Factuurnummer
Factuurdatum
Pagina

: 0000
: 0000
: 123456789012345
: 11 mei 2015
: 4 van 6

Specificatie afrekening elektricitet

17

Verbruiksadres : Straatnaam, postcode, plaats
EAN-code
: 123456789101234567
Type opname : Opgenomen door meetbedrijf

Omschrijving

Totaal
afrekening

Levering
Regionaal netbeheer
Energiebelasting en
Opslag Duurzame Energie

183,64
421,96
255,81

Verrekende
termijnbedragen ²
-158,13
-442,56
-230,04

Saldo
afrekening

Totaal exclusief btw

861,41

-830,73

30,68

Btw 21%
Totaal btw

180,90
180,90

-174,45
-174,45

6,45
6,45

25,51
-20,60
25,77

² Het bedrag ‘Verrekende termijnbedragen’ betreft de periode januari 2015 tot en met
maart 2015.

De afrekening voor de betreffende aansluiting is als volgt:

Totaalbedrag afrekening exclusief btw
Btw 21%

€
€

30,68
6,45

Totaalbedrag afrekening inclusief btw

€

37,12

17 Specificatie
afrekening
elektriciteit: Saldo
Overzicht van kosten
berekend op basis van het
werkelijk verbruik en
overzicht van de in
rekening gebrachte
termijnbedragen. Het
totaalbedrag exclusief btw
onderaan de pagina komt
overeen met het bedrag
op de eerste pagina van de
afrekening.

Klantnummer
Accountnummer
Factuurnummer
Factuurdatum
Pagina

: 0000
: 0000
: 123456789012345
: 11 mei 2015
: 5 van 6

Specificatie afrekening gas
18
19

Verbruiksadres : Straatnaam, postcode, plaats
EAN-code
: 123456789101234567
Type opname
: Opgenomen door meetbedrijf

20
Begin
datum
5-1-2014

Eind
datum
2-4-2015

Periode
Begin
Eind
stand
stand
17.917 18.846

Verbruiks
duur
87 dagen

21

Levering
Gemiddeld
Tarief ¹
€
0.133531
€
0.285946

Omschrijving
Vastrecht
Levering

Verbruik

Eenheid

993
18
1.011

Verbruik
87
1.011

Telwerk

m³
m³
m³

1,018127
gecorrigeerd

Eenheid
dagen
m³

Bedrag
€
€

11,62
289,09

€

300,71

Omschrijving
Piektarief
Regulier tarief

€
€

Bedrag
1,98
7,65

Totaal landelijk netbeheer exclusief btw

€

9,63

Totaal levering exclusief btw
22

Landelijk netbeheer

Omschrijving
Regionaal netbeheerder

€

Regionaal netbeheer
Gemiddeld Verbruik
tarief ¹
0,291400
387

Eenheid
dagen

Bedrag
€

25,35

€

25,35

€

Bedrag
623,52

€

623,52

waarvan btw op levering, eb en ode, landelijk transport

€
€
€

Bedrag
112,64
5,32
107,32

Totaal btw

€

112,64

Totaal regionaal netbeheer exclusief btw
23
Omschrijving
Staffel 0 – 5.000

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie
Gemiddeld Tarief ¹
Verbruik
Eenheid
€
0,194000
3.214
m³

Totaal energiebelasting exclusief btw
Btw
Omschrijving
Btw 21%
waarvan btw op regionaal netbeheer vanaf 1-8-2013

¹ Gemiddeld tarief indien meerdere perioden aan verbruik aangerekend worden.

18 EAN-code gas
De unieke code van uw
gasaansluiting,
toegekend door uw
netbeheerder.
19 Type opname
De wijze waarop uw
meterstanden zijn
vastgesteld.
20 Periode
Het verbruik in de
periode wordt bepaald
door het verschil tussen
de begin- en eindstand.
Het gecorrigeerd
verbruik bevat een
correctie voor de
calorische waarde
(verbrandingswaarde),
die wordt vastgesteld
door de Nederlandse
Gasunie.
21 Levering
Leveringskosten in de
periode.
22 Landelijk en
regionaal netbeheer
Dit zijn de kosten voor
het transport van gas, het
aansluiten op het
energienet en de kosten
voor de meter. Deze
kosten worden door ons
geïnd en afgedragen aan
de betreffende
netbeheerder.
23 Energiebelasting en
ODE
Deze belastingen worden
vastgesteld door de
overheid en door ons
geïnd en afgedragen aan
de overheid. De hoogte
van het bedrag is
afhankelijk van uw gas
verbruik.

Klantnummer
Accountnummer
Factuurnummer
Factuurdatum
Pagina

: 0000
: 0000
: 123456789012345
: 11 mei 2015
: 6 van 6

Specificatie afrekening gas

24

Verbruiksadres : Straatnaam, postcode, plaats
EAN-code
: 123456789101234567
Type opname
: Opgenomen door meetbedrijf

Omschrijving

Totaal
afrekening

24 Specificatie
afrekening gas: Saldo
Overzicht van kosten

Levering
Landelijk netbeheer
Regionaal netbeheer
Energiebelasting en Opslag
Duurzame Energie

300,71
9,63
25,35
200,68

Verrekende
termijnbedragen ²
-190,71
-10,35
-26,58
-124,05

Saldo
afrekening

Totaal exclusief btw

536,38

-351,69

184,69

Btw 21%
Totaal btw

112,64
112,64

-73,86
-73,86

38,78
38,78

110,00
-0,72
-1,23
76,63

² Het bedrag ‘Verrekende termijnbedragen’ betreft de periode januari 2015
tot en met maart 2015.

De afrekening voor de betreffende aansluiting is als volgt:

Totaalbedrag afrekening exclusief btw
Btw 21%

€
€

184,69
38,78

Totaalbedrag afrekening inclusief btw

€

223,47

berekend op basis van het
werkelijk verbruik en
overzicht van de in rekening
gebrachte termijnbedragen.
Het totaalbedrag exclusief
btw onderaan de pagina
komt overeen met het
bedrag op de eerste pagina
van de afrekening.

