Voorbeeld factuur termijnbedrag
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
2 Accountnummer
Uw kenmerk

3
Factuurnummer
4 Factuurdatum
5 Vervaldatum
Betreft

1 Klantnummer
Uw persoonlijke nummer
binnen Gazprom Energy.
2 Accountnummer
Het nummer van uw account
binnen Gazprom Energy.

:
:
:

0000
0000

:
:
:
:

12345679012345
28 april 2015
12 mei 2015
Voorbeeld maandelijks termijnbedrag

3 Factuurnummer
Het unieke nummer van deze
factuur. Vermeld bij het
betalen van het
termijnbedrag altijd het
factuurnummer.

4 Factuurdatum
Op deze dag is de factuur
gemaakt.

Geachte Heer Voorbeeld,
Hierbij ontvangt u de factuur voor uw maandelijks termijnbedrag van Gazprom Energy. Dit
bedrag bestaat uit netwerkkosten, verbruikskosten, energiebelasting en btw.

6 Termijnbedrag maand/ jaar
Totaalbedrag ex btw
btw 6%
btw 21%

7 Totaalbedrag

€

887,74

€
€
€

887,74
0,00
186,43

€

1.074,17

8 U wordt verzocht de factuur uiterlijk 12 mei 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.

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

6 Termijnbedrag
maand/jaar
Hier vindt u de maand en het
jaartal waarop dit
termijnbedrag betrekking
heeft.

7 Totaalbedrag incl. btw
Het totale termijnbedrag wat
u moet betalen.

8 Uiterlijk te voldoen
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
: 28 april 2015
: 2 van 3

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.

Bedrag per netbeheerder

9
10

Netbeheerder

KvKnummer

Btw-nummer

Naam

12345678

NL123456789B12

€

Bedrag
excl
btw
145,16

Bedrag
6% btw
€

0,00

Bedrag
21% btw
€

30,48

Bedrag
incl. btw
€

175,64

9 Bedrag per
netbeheerder
In dit overzicht vindt u de
kosten van de van
toepassing zijnde
netbeheerder terug. Deze
kosten worden door
Gazprom Energy namens
uw netbeheerder
gefactureerd en geïnd.
10 Netbeheerder
Dit is de netbeheerder die
in uw regio actief is.
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Factuurnummer
Factuurdatum
Pagina

11

12

Specificatie termijnbedrag
Aansluitingen elektriciteit:
Volume
factuur
(kWh)

Aansluiting:
5.417

13

Levering

Regionaal
netbeheer

Vaste
leveringskosten

Energie
belasting
en opslag
duurzame
energie

Bedrag
21% btw

Bedrag
incl. btw

Straatnaam, huisnummer, postcode – ean code
€ 291,99

€ 134,52

€ 4,00

€ 265,47

€ 146,16

€ 842,14

Regionaal
netbeheer

Vaste
leveringskosten

Energie
belasting
en opslag
duurzame
energie

Bedrag
21% btw

Bedrag
incl. btw

€ 66,17

€ 40,27

Aansluitingen gas:
Volume
factuur
(m³)

Aansluiting:
333

Volume
V (kWh) (kWh)

Levering

Landelijk
netbeheer

Straatnaam, huisnummer, postcode – ean code
€ 104,75

€ 6,20

€ 10,64

€ 4,00

€ 232,03

: 0000
: 0000
: 123456789012345
: 28 april 2015
: 3 van 3

11 Specificatie
termijnbedrag
Deze specificatie geeft u
inzage in de opbouw van het
maandelijkse termijnbedrag.
12 Aansluitingen elektriciteit
In dit overzicht worden de
kenmerken van alle
elektriciteits aansluitingen
weergegeven. O.a. het volume
(op maandbasis), de kosten
voor levering, de regionale
netbeheerkosten, enz. In de
laatste kolom wordt per
aansluiting het totaal van alle
kosten weergegeven.
13 Aansluitingen gas
In dit overzicht worden de
kenmerken van alle gas
aansluitingen weergegeven.
O.a. het volume (op
maandbasis), de kosten voor
levering, de landelijke &
regionale netbeheerkosten,
enz. In de laatste kolom wordt
per aansluiting het totaal van
alle kosten weergegeven.

