Uitleg Jaarafrekening
Aansluitadres

6 Service-en administratiekosten

Het adres waaraan de warmte geleverd wordt en

Indien facturen niet via automatische incasso

waarop deze factuur betrekking heeft. Dit kan

worden betaald, brengen we een toeslag in

een ander adres zijn dan het postadres waarop

rekening om de kosten te dekken.

u deze factuur ontvangt.
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7
2 Periode

De periode waarover het verbruik en de vaste

S&A-korting: betaalwijze

Jaarafrekening

De korting die u krijgt voor de gekozen
betaalwijze.

kosten in rekening worden gebracht.
8 Te ontvangen/te betalen

Klantnummer:

0000012345

Factuurnummer:

000001234567

Factuurdatum:

20 april 2017

ee
ld

1

Te ontvangen: het bedrag dat u van ons

1

Aansluitadres:

Straatnaam 12, PLAATS

Het totaal van de in rekening gebrachte

terugkrijgt. Als u nog andere openstaande

2

Periode:

12 november 2014 - 13 november 2015

voorschotten tijdens bovenstaande periode. Hier

facturen heeft, dan wordt het door u te

kunnen ook voorschotten staan die wel

ontvangen bedrag hiermee verrekend.

gefactureerd zijn, maar u nog niet betaald heeft.

Te betalen: dit is het bedrag dat u aan ons

4 Te veel/te weinig in rekening gebracht

Het bedrag dat overblijft als alle in rekening
gebrachte voorschotten tijdens bovenstaande
periode worden afgetrokken van de daadwerkelijke
warmtekosten.
5 Bij: nieuw voorschotbedrag

Het nieuwe voorschot dat u komend jaar
maandelijks gaat betalen.
Tip! Heeft u al een persoonlijke account op Mijn
Warmte? Via Mijn verbruik kunt u op basis van
uw meterstand op ieder moment van het jaar
een nieuw passend voorschot laten berekenen.

Warmte

3
4
5
6
7
8

Af: in rekening gebrachte voorschotbedragen
Te veel in rekening gebracht
Bij: nieuw voorschotbedrag
Service- en administratiekosten
S&A-korting: betaalwijze
Te betalen

Bedrag (excl. btw)

Btw-bedrag

€ 1.070,04

€ 224,70

Bedrag (incl. btw)
€ 1.294,74

€ --1.100,28
1.100,28

€ --231,00
231,00

€ -1.331,28

€ 78,50

€ 16,48

€ 2,00

€ 0,42

€ 2,42

€ -2,00

€ -0,42

€ -2,42

€ 48,26

€ 10,18

€ 58,44

€ -36,54

€ 94,98

rb

dient te betalen.

Product(en)

Het factuurbedrag is berekend op € 58,44.
58,44. Dit bedrag wordt omstreeks 4 mei 2017 afgeschreven van uw rekening
met nummer NL12 RABO 3456 7890 01
01..

vo
o

3 Af: in rekening gebrachte voorschotbedragen
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Uitleg Jaarafrekening
1

Levering warmte
De producten die Ennatuurlijk aan u levert. De

8 Vaste kosten warmte

De vaste kosten voor de levering van warmte.

cijfercombinatie na de dubbele punt is uw EAN-code,
9 Meetkosten

Meetkosten zijn een vergoeding voor het ter
2 Begindatum

Postbus 1200 | 5602 BE | Eindhoven | NL

beschikking stellen van de meter, opname van

De dag waarop we begonnen met het meten van

de meterstand, controle op juistheid en

uw verbruik voor de verbruiksperiode van deze

volledigheid en de administratieve verwerking

factuur. Deze datum sluit aan op de einddatum

van de meterstanden.

Detailspeciﬁcatie jaarafrekening
1

waarop u bij ons bent aangemeld als nieuwe

10 Afleverset warmte en warm kraanwater

klant. Doordat de tarieven jaarlijks per 1 januari

De aﬂeverset is het geheel van ﬂexibele

opnieuw vastgesteld worden kunt u meerdere

aansluitleidingen, afsluiters, inlaatcombinatie,

regels met hetzelfde item aantreﬀen op uw

kogelkranen, aansluitbeugel, warmtewisselaar,

jaarafrekening.

ﬁlter en drukverschilregelaar. Ook wanneer
slechts enkele delen hiervan aanwezig zijn,

3 Einddatum

Levering warmte: 871122345600078998
2

van de vorige jaarafrekening, of is de datum

spreken we van een aﬂeverset.

Begindatum

3

Einddatum

12-11-14

01-01-15

01-01-15

13-11-15

12-11-14

01-01-15

01-01-15

13-11-15

12-11-14

01-01-15

01-01-15

13-11-15

12-11-14

01-01-15

01-01-15

13-11-15

Item (incl. evt.
begin-/eindstand)
Levering Warmte
1/
2
7 214,30 223,22
Levering Warmte
223,22 2/ 253,71 3
Vaste kosten warmte

4

8

genoemde periode in rekening wordt gebracht.

dat we in rekening brengen is opgebouwd.

de verbruiksperiode van deze factuur. Dit is geen

voorschot dat u aankomend jaar elke maand

betrekking heeft.

gaat betalen. Dit bedrag is berekend door de
vaste kosten en het verwachte warmteverbruik

De eenheidsprijs en het dagtarief exclusief btw.
7

voor het komend stookseizoen bij elkaar op te
tellen en te delen door twaalf (het aantal

Totaal
(incl. btw)
€ 214,30

€ 570,51

21%

€ 119,81

€ 690,32

11

€ 28,76

21%

€ 6,04

€ 34,80

21%

€ 42,34

€ 243,95

Meetkosten

50 Dag

€ 0,0556

€ 2,78

21%

€ 0,58

€ 3,36

Meetkosten

316 Dag

€ 0,0561

€ 17,73

21%

€ 3,72

€ 21,45

Aﬂeverset warmte

50 Dag

€ 0,1945

€ 9,73

21%

€ 2,04

€ 11,77

Aﬂeverset warmte

316 Dag

€ 0,1956

€ 61,81

21%

€ 12,98

€ 74,79

€ 1.294,74

December

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

€ 110,94

€ 110,94

€ 110,94

€ 110,94

€ 110,94

€ 110,94

Augustus

September

Oktober

November

€ 110,94

€ 110,94

€ 110,94

€ 110,94
€ 1.331,28

Let op: dit is geen betalingsoverzicht. Voor in rekening gebrachte, maar nog niet betaalde voorschotten blijft uw betalingsverplichting bestaan.

vo
o

verbruiksperiode waarop de jaarafrekening

€ 37,19

Totaal in rekening gebrachte voorschotten

13 Samenstelling nieuw voorschot (maandbedrag)

De verschillende onderdelen van het nieuwe

Btw-bedrag

€ 201,61

13 Samenstelling nieuw voorschot (maandbedrag)
Item

warm kraanwater en het aantal dagen van de

Btw

21%

€ 110,94
€ 110,94

De in rekening gebrachte voorschotten tijdens

5 Aantal

Totaal
(excl. btw)
€ 177,11

€ 0,6380

12 In rekening gebrachte voorschotten (incl. btw)

Juli

12 In rekening gebrachte voorschotten (incl. btw)

De verschillende onderdelen waaruit het tarief

6 Tarief (excl. btw)

€ 18,7100

rb

Het totale bedrag inclusief btw dat per item in de

op of berekenden we die.

De afgenomen hoeveelheid warmte, koude en/of

30,492 GJ

6

¹ Door ons gemeten ² Door ons berekend ³ Door u aan ons doorgegeven

11 Totaal (incl. btw)

betaaloverzicht.

Tarief
(excl. btw)
€ 19,8600

€ 0,5751

Totaal

datum gaf u een meterstand door, namen wij die

4 Item

Aantal

50 Dag

9
10

8,918 GJ

5

316 Dag

Vaste kosten warmte

De laatste dag die is meegenomen in de
verbruiksperiode van deze factuur. Op deze

ee
ld

de unieke code die aan uw aansluiting is toegekend.

EAN: 87112234560078998

Bedrag
(excl. btw)
€ 78,50

Btw

- Levering Warmte

€ 54,20

- Vaste kosten warmte

€ 20,02

- Meetkosten
- Aﬂeverset warmte

Warmte

Totaal

€ 16,48

Bedrag
(incl. btw)
€ 94,98

21%

€ 11,38

€ 65,58

21%

€ 4,20

€ 24,22

€ 1,80

21%

€ 0,38

€ 2,18

€ 2,48

21%

€ 0,52

€ 3,00

€ 16,48

€ 94,98

€ 78,50

Btw-bedrag

Dit bedrag, vermeerderd met eventuele service- en administratiekosten, wordt maandelijks rond de 25e geïncasseerd van uw rekening met
nummer NL12 RABO 3456 7890 01.

Voorwaarden

maanden dat het nog duurt voor u uw volgende

Op de levering van producten en diensten van Ennatuurlijk zijn de algemene aansluit- en leveringsvoorwaarden van

Levering Warmte

jaarafrekening ontvangt). Daarbij houden we

toepassing. Voor meer informatie en de meest recente versie van de algemene aansluit- en leveringsvoorwaarden

De begin- en eindmeterstand van de betreﬀende

rekening met onder meer de grootte van uw

van Ennatuurlijk kijkt u op www.ennatuurlijk.nl. Als u dat wilt, kunt u kosteloos een papieren versie opvragen via

periode.

woning, de verwachte buitentemperatuur en uw

onze Klantenservice.

verbruik in het verleden.
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