Voorbeeld
termijnfactuur
Adres Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd.

KvK-nummer
Btw-id
IBAN
BIC
Incassant ID
Klantenservice

1

2

Utopialaan 48
5232 CE ’s-Hertogenbosch
Nederland
55351727 (NL)
NL823563406B01
NL17CITI0266005659
CITINL2X
NL53138553517270000
0800 – 429 77 67

Bedrijfsnaam
T.a.v. meneer/ mevrouw naam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats

Klantnummer Voorbeeld
Accountnummer Voorbeeld
Uw KvK-nummer Voorbeeld

3

Factuurnummer Voorbeeld
Factuurdatum <Dag> <maand> <jaar>
Vervaldatum <Dag> <maand> <jaar>
Betreft Uw maandelijks termijnbedrag

Geacht heer/ mevrouw naam,
Hierbij ontvangt u de factuur voor uw maandelijks termijnbedrag van Gazprom Energy.
Termijnbedrag gas <maand> <jaar>

€

322,21

Termijnbedrag elektriciteit <maand> <jaar> €

179,09
+

Totaalbedrag exclusief btw

€

501,30

Btw 21%

€

105,27
+

4

5

Totaalbedrag inclusief btw

€

606,57

U wordt verzocht de factuur uiterlijk dag maand jaar 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 naar NL17 CITI 0266 0056 59.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen hebben, neem dan contact op met onze
klantenservice via 0800 – 429 77 67. Wilt u betaalgegevens wijzigen? Klik dan hier.

Voorbeeld termijnfactuur
Regionaal netbeheer

Klantnummer Voorbeeld
Accountnummer Voorbeeld
Factuurnummer Voorbeeld
Factuurdatum Voorbeeld

Kosten en toelichting
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Kosten per netbeheerder
Netbeheerder

Naam

KvK-nummer

Btw-id

Nummer

Nummer

Bedrag
exclusief btw

€

94,23 €

Bedrag
21% btw

19,79 €

Bedrag
inclusief btw

114,02

Toelichting regionaal netbeheer
De periodieke regionale netbeheerkosten worden voor uw kleinverbruikaansluitingen 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.

Klantnummer Voorbeeld

Voorbeeld
Termijnbedrag

Accountnummer Voorbeeld
Factuurnummer Voorbeeld
Factuurdatum Voorbeeld

Specificatie per aansluiting
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Elektriciteit <maand> <jaar>
Volume
factuur Levering
in kWh

Regionaal
netbeheer

Vaste
leveringskosten

Energiebelasting

ODE1

Bedrag
exclusief
btw

Bedrag
21%
btw

Aansluiting: Straatnaam, huisnummer, postcode, plaatsnaam – ean code
865

€ 37,68

Bedrag
inclusief
btw
Uw kenmerk:

€ 72,12

€ 1,25

€ 41,74

€ 26,30

€ 179,09

€ 37,61

€ 216,70

Regionaal
netbeheer

Vaste
leveringskosten

Energiebelasting

ODE1

Bedrag
exclusief
btw

Bedrag
21%
btw

Bedrag
inclusief
btw

Gas <maand> <jaar>
Volume
factuur Levering
in m3

Landelijk
netbeheer

Aansluiting: Straatnaam, huisnummer, postcode, plaatsnaam – ean code
498

€ 76,52

€ 6,37

Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie

€ 22,11

€ 1,25

Uw kenmerk:
€ 173,58

€ 42,38

€ 322,21

€ 67,66

€ 389,87
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Toelichting voorbeeld termijnbedrag
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In de adressering van de factuur worden de gegevens vermeld zoals afgesproken in de
leveringsovereenkomst. Dit zijn de bedrijfsnaam en het vestigingsadres zoals vermeld in het register van de
Kamer van Koophandel. De factuur wordt gericht aan de factuurverantwoordelijke.
Op de factuur worden uw klant- en accountnummer(s) weergegeven. Het accountnummer verwijst naar de
facturatie indeling. Heeft u voor meerdere adressen een overeenkomst en wilt u per adres een aparte
factuur? Dan wordt er per adres een apart accountnummer aangemaakt. Ook uw Kamer van Koophandel
nummer wordt hier vermeld.
We vermelden op welke datum de factuur is gemaakt, voor welke datum u de factuur moet betalen en om
wat voor soort factuur het gaat: het maandelijks termijnbedrag of de afrekening.
Het totaalbedrag is het bedrag wat u moet betalen of van ons ontvangt.
Op uw factuur wordt aangegeven op welke manier u de facturen betaalt: via overboeking of automatische
incasso.
De periodieke regionale netbeheerkosten worden voor uw kleinverbruikaansluiting(en) door Gazprom
Energy namens de netbeheerder(s) gefactureerd en geïnd. Het bedrag wat hier wordt vermeld, is het totaal
van de bedragen per aansluiting, zoals weergegeven op de specificatie pagina. In dit voorbeeld is dat voor
gas €22,11 en voor elektriciteit €72,12. Het totale bedrag komt dan uit op €94,23 excl. btw.
Per aansluiting en per productsoort (gas en/of elektriciteit) is te zien hoe het termijnbedrag voor de
betreffende periode is opgebouwd.
Elke aansluiting heeft een unieke ean code. Naast de adresgegevens van de aansluiting, wordt ook de ean
code vermeld.
Het termijnbedrag is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
- Levering:
Voor de termijnfactuur wordt het afgesproken (gecontracteerde) jaarverbruik gedeeld door 12
maanden. Om de kosten voor de kale levering te berekenen, wordt deze uitkomst vermenigvuldigd
met het leveringstarief zoals afgesproken in de leveringsovereenkomst.
- Landelijk netbeheer (alleen bij gas):
Wij factureren namens de landelijke netbeheerder, Gasunie Transport Services (GTS), de kosten
voor het gastransport. Deze kosten zijn niet direct gebaseerd op het werkelijk afgenomen verbruik,
maar worden door GTS bepaald op basis van de capaciteit die voor de aansluiting is vrijgehouden
en het type van de aansluiting.
- Regionaal netbeheer:
Wij factureren deze kosten namens uw regionale netbeheerder. Uw netbeheerder bepaalt op basis
van het type aansluiting en de capaciteit van de meter welk dagtarief voor uw aansluiting
gehanteerd moet worden.
- Vaste leveringskosten:
Dit bedrag is afgesproken in de leveringsovereenkomst.
- Energiebelasting:
Over het gas- en elektriciteitsverbruik moet energiebelasting betaald worden. De Belastingdienst
bepaalt hiervoor elk jaar de tarieven. Deze kosten worden namens de Belastingdienst door ons bij
u in rekening gebracht.
- Opslag Duurzame Energie:
Het gas- en elektriciteitsverbruik wordt belast met de opslag duurzame energie. De Belastingdienst
bepaalt hiervoor elk jaar de tarieven. Deze kosten worden door ons bij u in rekening gebracht,
namens de Belastingdienst.
- 21% btw:
Per onderdeel worden de bedragen zonder btw getoond. Het te betalen bedrag aan btw wordt als
los onderdeel weergegeven. Daarnaast ziet u het totaal inclusief btw.
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Heeft u na het lezen van deze toelichting nog vragen over uw factuur, dan beantwoorden wij deze graag. Neem hiervoor
contact op met onze klantenservice via 0800-4297767 of via klantenservice@gazprom-energy.nl.

