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E.ON Benelux Levering B.V., Postbus 2402, 5600 CK Eindhoven, Nederland

EON Benelux Levering B.V.

Business to Consumer

Dr. Holtroplaan 2-28

5652 XR Eindhoven - NL

www.eon.nl

T 0900-0601 (uw gebruikelijke

belkosten)

Werkdagen 8.00-17.30 uur

Nationaal storingsnummer

T 0800-9009 (gratis)

Uw jaarafrekening voor leveradres: Hofsleane 36, 9041 AS BERLTSUM

J.R. Miedema
Wiersterdyk 27
9041 VL  BERLTSUM

Uw jaarafrekening is als volgt opgebouwd Verbruik Kosten

 1 Elektriciteit (5 februari 2017 t/m 4 februari 2018) - 629 kWh@@@@ - €             44,03

 2 Vaste leveringskosten elektriciteit € 41,88

 3 Vermindering energiebelasting - € 373,33

 4 Administratiekosten € 13,31

 5 Korting(en) - € 13,31

 6 Netbeheerkosten elektriciteit € 239,14

Totaal (inclusief btw) - € 136,35

 7 In rekening gebrachte termijnbedragen (inclusief btw) - € 240,00

Totaal van deze jaarafrekening - € 376,35

 8 Nieuw termijnbedrag februari € 21,00

Door u te ontvangen (inclusief btw) - € 355,35

Het bedrag wordt omstreeks 27 februari 2018 op uw rekeningnummer NL66RABO0341727733 teruggestort, indien alle openstaande

bedragen zijn voldaan.

Krijgt u geld terug, maar gaat uw termijnbedrag toch omhoog? Kijk dan voor uitleg op www.eon.nl/jaarafrekening.

Totaal (exclusief btw) - € 120,32

 9 btw - € 54,03

Oud termijnbedrag € 20,00 Nieuw termijnbedrag € 21,00

Bedankt, voor het gebruiken

     van onze diensten

klantnummer

120322757

Contractrekeningnummer

2100505841

Factuurnummer

29502713892

Datum rekening

13 februari 2018

Te betalen voor

27 februari 2018

EAN-code elektriciteit

871687120051655970

Bankrekening Euro - IBAN NL 98 INGB 0001 0745 68 - IBAN NL98 INGB 0677 9682 13 -BIC ING BNL 2A

BTW nummer NL81.05.51.160.B01 - Kamer van Koophandel 17143137

→

133590000000179

F006N

PRD.EONP.F006N.RDI.20180207003541

J.R. Miedema

Wiersterdyk 27

9041 VL  BERLTSUM

Wiersterdyk 27 9041 VL  BERLTSUM

Hofsleane 36 9041 AS BERLTSUM

9041VL27 6

13359

jrmiedema@hotmail.com

jaarafrekening
12032275729502713892
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Begrippen toelichting

Leveradres: het adres waar energie verbruikt is en eventueel 

andere diensten geleverd zijn. 

EAN-code: de EAN-code is een uniek nummer waarmee wij uw 

aansluiting kunnen herkennen. 

Mijn E.ON: uw persoonlijke online pagina waar u uw energiezaken 

kunt bekijken en wijzigen. Registreren via www.eon.nl/mijneon.  

Leveringskosten: de kosten die wij u in rekening brengen voor de 

levering van energie bestaan uit:  

 vaste leveringskosten
1
: , zijnde kosten ongeacht de hoogte van 

uw verbruik en

 variabele leveringskosten: de kosten voor de door u verbruikte 

eenheden (kWh of m
3
) vermenigvuldigd met het 

overeengekomen tarief. 
1
 Voorheen ook wel ‘vastrecht’ genoemd.

Overheidsheffingen: de overheid heft per kWh en m3: 

 Energiebelasting, een heffing op elektriciteit en aardgas 

ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met 

energie om te gaan, en 

 Opslag Duurzame Energie, een opslag op elektriciteit en gas 

ingevoerd om de uitgaven ter stimulering van duurzame energie 

te dekken. 

Wij dragen deze bedragen af aan de Belastingdienst. 

Vermindering energiebelasting: elk huishouden heeft een 

bepaalde hoeveelheid gas en elektriciteit minimaal nodig, 

hierover hoeft u geen belasting te betalen. De energiebelasting 

wordt daarom verminderd met een vast bedrag per 

elektriciteitsaansluiting per jaar. 

Administratiekosten: dit zijn kosten voor de verwerking van uw 

betaling. De administratiekosten bedragen € 1,21 per maand. 

Maakt u gebruik van automatische incasso, dan ontvangt u €1,21 

korting per maand. Dit wordt verrekend op uw afrekening. 

Netbeheerkosten: dit zijn de kosten voor uw aansluiting en het 

transport door de netbeheerder. De opbouw van deze kosten 

vindt u op de website van uw netbeheerder. Het bedrag wordt 

door de leverancier namens de netbeheerder bij u in rekening 

gebracht. Wie uw netbeheerder is, is op de afrekening 

aangegeven. 

Btw: de btw betaalt u over alle leveringskosten, de 

netbeheerkosten én over de overheidsheffingen. 

Nieuw termijnbedrag: wij hebben uw nieuwe termijnbedrag 

geschat op basis van het verbruik in de afgelopen periode en de 

verwachte prijzen. Als u verwacht dat uw verbruik de komende 

periode aanmerkelijk zal wijzigen, dan raden wij u aan het 

termijnbedrag te laten aanpassen. 

Meterstanden: dit zijn de begin- en eindstanden die wij gebruikt 

hebben om uw verbruik in de afgelopen periode te berekenen. 

Deze hebben wij van u of rechtstreeks via uw slimme meter 

ontvangen. Mocht dat niet gelukt zijn dan is er sprake van een 

schatting en wordt dit aangegeven. 

Opzegvergoeding: Als u uw contract opzegt voordat uw 

contractperiode is verstreken, brengt E.ON een opzegvergoeding 

in rekening. Dit is een vergoeding voor de kosten die E.ON bij 

voortijdige beëindiging van uw contract moet maken. Hoeveel u in 

uw geval moet betalen hangt af van de producten die u bij ons 

afneemt (elektriciteit, gas of beide) en de looptijd van uw 

contract. U leest deze informatie in onze Productvoorwaarden. 

Correctiefactor gas: de meterstand op uw gasmeter wordt 

achteraf gecorrigeerd voor calorische waarde en (eventueel) voor 

temperatuur en hoogteligging: 

 De calorische waarde is de hoeveelheid energie in een kubieke 

meter (m3) aardgas. De netbeheerder van het landelijk 

gastransportnet stelt maandelijks de calorische waarde van het 

geleverde gas vast. 

 Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de 

temperatuur in uw gasmeter. Indien uw meter niet corrigeert 

voor de temperatuur van het geleverde gas, corrigeren wij het 

met een standaardfactor.

 Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de 

hoogteligging van uw gasmeter. Afhankelijk van de hoogte 

boven NAP corrigeren wij het met een standaardfactor.

Wanneer er sprake is van een van bovenstaande correcties wordt 

deze verrekend via aanpassing van de gemeten hoeveelheid. 

Gemiddelde energieprijs/tarieven: de tarieven op deze 

afrekening zijn een gemiddelde van de tarieven in de periode 

waarop deze afrekening betrekking heeft. 

Enkeltarief, normaaltarief en daltarief: u betaalt het enkeltarief 

als uw meter 1 (actief) telwerk heeft. Al het verbruik wordt tegen 

dezelfde prijs (het enkeltarief) afgerekend. Wanneer uw meter 2 

(actieve) telwerken heeft, kunt u er voor kiezen dat u voor het 

verbruik in de daluren het daltarief betaalt. De daluren zijn van 

[23:00 tot 7:00], in het weekeinde en op feestdagen. In de overige 

uren betaalt u dan het normaaltarief. Per netbeheerder kan het 

tijdstip van het ingaan van het daltarief verschillen.   

Teruglevering: wanneer u zelf elektriciteit opwekt (bijvoorbeeld 

met zonnepanelen) kunt u dit direct in huis gebruiken. De 

elektriciteit die u niet direct gebruikt, levert u aan het openbare 

net via uw aansluiting. Dit heet teruglevering. Gebruikt u op een 

bepaald moment meer elektriciteit dan u kunt opwekken, dan 

gebruikt u elektriciteit uit het openbare net. De door u 

teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op 

jaarbasis tegen elkaar wegstrepen. Dat noemen we salderen. U 

betaalt dus alleen uw netto verbruik per jaar
2
. 

Blijkt na deze verrekening dat u meer elektriciteit heeft 

teruggeleverd dan verbruikt (overschot aan teruglevering) dan 

ontvangt u voor de extra teruggeleverde elektriciteit van ons een 

redelijke terugleververgoeding.  

2
 Niet alle meters registreren de teruggeleverde elektriciteit apart (de meter kan 

bijvoorbeeld ook ‘achteruitlopen’ als u teruglevert aan het net). Uw jaarlijkse 

meterstand is dan meteen uw netto verbruik.  

Regiotoeslag gas: de kosten die wij u in rekening brengen voor 

het landelijke transportnet voor gas zijn voor een deel afhankelijk 

van waar u woont. Hoe verder van Slochteren (Groningen), hoe 

hoger de kosten. Deze kosten worden door de netbeheerder van 

het landelijk gastransportnet aan ons in rekening gebracht. 

Historisch jaarverbruik: wij geven uw in rekening gebrachte 

verbruik van de afgelopen drie jaar weer.  

http://www.eon.nl/mijneon
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→ Specificatie jaarafrekening
Factuurnummer
29502713892

Meterstanden geleverde elektriciteit 05-02-2017 t/m 04-02-2018

Metertype Beginstand Datum

Soort

opname Eindstand Datum

Soort

opname Verschil Correctiefactor Verbruik

Enkel LV 1.373 05-02-2017 S 3.355 04-02-2018 S 1.982 1   1.982

Enkel LV 847 05-02-2017 S 2.751 04-02-2018 S 1.904 1   1.904

Totaal geleverde elektriciteit  3.886 kWh

Overige stand(en) binnen de afgerekende periode:

Metertype Datum Stand Eenheid

Soort

Opname

Enkel LV 30-06-2017      1.381 kWh S

Enkel LV 30-06-2017      2.017 kWh S

Enkel LV 31-12-2017      2.329 kWh S

Enkel LV 31-12-2017      2.871 kWh S

Meterstanden teruggeleverde elektriciteit 05-02-2017 t/m 04-02-2018

Metertype Beginstand Datum

Soort

opname Eindstand Datum

Soort

opname Verschil Correctiefactor Verbruik

Enkel TL 16 05-02-2017 S 3.039 04-02-2018 S 3.023 1   3.023

Enkel TL 11 05-02-2017 S 1.503 04-02-2018 S 1.492 1   1.492

Totaal teruggeleverde elektriciteit   4.515 kWh

Overige stand(en) binnen de afgerekende periode:

Metertype Datum Stand Eenheid

Soort

Opname

Enkel TL 31-12-2017      1.494 kWh S

Enkel TL 31-12-2017      3.015 kWh S

Enkel TL 30-06-2017        863 kWh S

Enkel TL 30-06-2017      1.630 kWh S

Totaal verbruik elektriciteit -  629 kWh
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Heeft u vragen, over uw jaarafrekening, onze adviseurs zijn

van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur bereikbaar.

De meest gestelde vragen vindt u ook op www.eon.nl/service.

→
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→ Specificatie jaarafrekening
Factuurnummer
29502713892

Verklaring soort opname

B = Opname berekend

K = Opname door klant

M = Opname door meetbedrijf/netbeheerder

I = Opname door meterplaatsing

U = Opname bij meterwegname

S = Opname op afstand

T = Telemetrie

Historisch jaarverbruik

Elektriciteit

5 februari 2017 - 4 februari 2018 - 629 kWh

4 februari 2016 - 4 februari 2017  2.256 kWh
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Heeft u vragen, over uw jaarafrekening, onze adviseurs zijn

van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur bereikbaar.

De meest gestelde vragen vindt u ook op www.eon.nl/service.

→
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→ Specificatie jaarafrekening
Factuurnummer
29502713892

Uitsplitsing kosten
1. Levering elektriciteit

Levering enkel duurzaam 365 dagen  3.886 kWh à € 0,06945 €  269,87

Teruglevering enkel 365 dagen  3.886 kWh à - € 0,06945 - €  269,87

Teruglevering overschot 365 dagen  629 kWh à - € 0,07000 - €  44,03

Totaal verbruikskosten elektriciteit - € 44,03

2. Vaste leveringskosten elektriciteit

Elektriciteit 365 dagen à € 0,11473  € 41,88

3. Vermindering energiebelasting

Vermindering energiebelasting 365 dagen à - € 1,02283 - € 373,33

4. Administratiekosten

Administratiekosten betalingsverkeer 11 maanden à € 1,21 € 13,31

5. Korting(en)

Korting automatische incasso  11 maanden à € 1,21 - € 13,31

6. Netbeheerkosten elektriciteit

Elektriciteit (Capaciteit 1X10 t/m 3X25 ampère of t/m 1X80 ampère)

Capaciteitskosten 365 dagen à € 0,65519 € 239,14

Totaal netbeheerkosten € 239,14

7.  In rekening gebrachte termijnbedragen

Februari 2017  - € 20,00

Maart 2017  - € 20,00

April 2017  - € 20,00

Mei 2017  - € 20,00

Dit zijn termijnbedragen die al in rekening gebracht zijn. Bij het opstellen van de jaarafrekening zijn wij ervan uitgegaan dat u alle

termijnbedragen heeft voldaan.

Totaal - € 240,00
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Juni 2017  - € 20,00

Juli 2017  - € 20,00

Augustus 2017  - € 20,00

September 2017  - € 20,00

Oktober 2017  - € 20,00

November 2017  - € 20,00

December 2017  - € 20,00

Januari 2018  - € 20,00

Dit zijn termijnbedragen die al in rekening gebracht zijn. Bij het opstellen van de jaarafrekening zijn wij ervan uitgegaan dat u alle

termijnbedragen heeft voldaan.

Totaal - € 240,00

8.  Samenstelling nieuw termijnbedrag

Elektriciteit € 17,36 € 21,00

Uw nieuwe termijnbedrag is gebaseerd op de huidige tarieven, de teruglevering en het te verwachten verbruik in de komende periode.

Totaal Excl. btw  € 17,36 Incl. btw € 21,00

9. btw specificatie

btw nummer btw % exclusief btw totaal btw

E.ON Benelux Levering B.V. NL8105.51.160.B01 21% - €  273,93 - € 57,53

E.ON Benelux Levering B.V. NL8105.51.160.B01 0% - €  44,03 € 0,00

Liander N.V. NL8075.62.166.B01 21% €  197,64 € 41,50

Totaal - € 120,32 -  € 16,03

In rekening gebrachte termijnbedragen   21% - € 198,36 - € 41,64

Nieuw termijnbedrag   21% € 17,36 € 3,64

Totaal - € 54,03

→ Specificatie jaarafrekening
Factuurnummer
29502713892
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Dit stroometiket laat zien hoe uw elektriciteit in 2016 

is opgewekt en wat hiervan de milieugevolgen zijn. 

Duurzaam opgewekte elektriciteit, ofwel groene stroom, 

wekken we op uit natuurlijke bronnen zoals wind, water -

kracht, zon en biomassa. Grijze elektriciteit wordt opge-

wekt uit fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen.

Groene stroom

E.ON levert aan consumenten en kleinzakelijke klanten 

uitsluitend groene stroom. Zoals u kunt zien in het 

stroometiket, wordt de elektriciteit voor deze klant-

groep dan ook voor 100% opgewekt uit hernieuwbare 

energiebronnen. Grootzakelijke klanten kiezen zelf of 

ze groene of grijze elektriciteit geleverd willen krijgen. 

Van de elektriciteit die E.ON levert aan grootzakelijke 

klanten is 8,5% opgewekt uit hernieuwbare bronnen. 

Hoe is uw stroom  

    in 2016 opgewekt?

 

E.ON Benelux 

totaal

E.ON Benelux  

Levering B.V.

E.ON Benelux

grootzakelijke

klanten

E.ON Benelux

consumenten 

en kleinzakelijke

klanten

E.ON Benelux

consumenten 

en kleinzakelijke 

klanten  

100% zon

E.ON Benelux 

consumenten 

en kleinzakelijke 

klanten  

100% wind

Kolen 27,9% 27,8% 29,5% 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Aardgas 44,1% 44,0% 46,7% 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Nucleair 4,2% 4,2% 4,5% 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Overig 10,2% 10,2% 10,8% 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Hernieuwbare  

energiebronnen

13,6% 13,8% 8,5% 100 % 100 % 100 %

NL Europa NL Europa NL Europa NL Europa NL Europa NL Europa

- Wind 1,2 % 4,8 % 1,2 % 4,9 % 0,2 % 0,7 % 18,2 % 73,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %

- Zonne-energie 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

- Waterkracht 0,0 % 7,1 % 0,0 % 7,2 % 0,0 % 7,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

- Biomassa 0,5 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

- Overig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Totaal 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

CO2
 (g/kWh) 494,5 493,1 523,5 0 0 0

Radioactief  afval (g/kWh) 0,000127 0,000126 0,000134 0 0 0

De verwachting is dat E.ON in 2017 ongeveer dezelfde brandstofmix zal gebruiken voor de levering van grijze en 
duurzaam opgewekte elektriciteit als in 2016. Vanaf 1 mei 2018 is het stroometiket van 2017 beschikbaar.

Brandstofmix

Milieuconsequenties**

Klantgroepen

De verwachting is dat E.ON in 2017 ongeveer dezelfde brandstofmix zal gebruiken voor de levering van grijze en 
duurzaam opgewekte elektriciteit als in 2016. Vanaf 1 mei 2018 is het stroometiket van 2017 beschikbaar.

Minimale afwijking in totaalpercentage kan voorkomen door afrondingsverschillen.

** Milieuconsequenties: de gevolgen voor het milieu bij de productie van elektriciteit. 

U kunt het stroometiket ook vinden  

op www.eon.nl/stroometiket

→ Specificatie jaarafrekening
Factuurnummer
29502713892
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Verbruiksoverzicht
Hieronder staat uw energieverbruik van het afgelopen jaar, en (indien bij E.ON bekend) uw
energieverbruik van voorgaande jaren. Is uw energieverbruik gestegen? Dan kunt u eventueel
energiebesparende maatregelen treffen. Kijk hiervoor op www.eon.nl/besparen of op
www.milieucentraal.nl. Vergelijk uw energieverbruik met het landelijk gemiddelde van een
vergelijkbaar huishouden of vergelijkbare woning op www.eon.nl/verbruiksvergelijking.

Uw termijnbedrag
Bij het vaststellen van uw nieuwe termijnbedrag houden we rekening met uw energieverbruik
van de afgelopen periode en de op dit moment geldende tarieven. Wijzigt uw
leefsituatie in het komende jaar en daardoor uw energieverbruik? Bereken in Mijn E.ON op
www.eon.nl/mijneon uw nieuwe termijnbedrag. Houd bij het aanpassen van uw termijnbedrag
wel rekening met uw energieverbruik per maand. In de zomer verbruikt u minder
energie dan in een koude wintermaand.

05-02-2017 t/m 04-02-2018 04-02-2016 t/m 04-02-2017

Elektriciteit

verbruik 3.886 kWh 2.283 kWh

teruglevering 4.515 kWh 27 kWh

Netto elektriciteitsverbruik - 629 kWh  2.256 kWh

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
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Toelichting tarieven

klantnummer

120322757

Factuurnummer

29502713892

Periode

05-02-2017 t/m 04-02-2018

Op uw energienota is gerekend met gemiddelde tarieven. Hieronder staat hoe dit

gemiddelde tarief tot stand komt: de hoeveelheid verbruikte energie tegen het tarief in een

bepaalde periode.

Elektriciteit Verbruik Tarief incl. btw Periode Dagen

Enkeltarief elektriciteit 1.178  kWh 0,0653400  per kWh 05-02-2017 t/m 30-06-2017 146

Enkeltarief elektriciteit 1.802  kWh 0,0709060  per kWh 01-07-2017 t/m 31-12-2017 184

Enkeltarief elektriciteit 906  kWh 0,0718740  per kWh 01-01 -2018 t/m 04-02-2018 35

Enkeltarief elektriciteit teruglevering 3.886  kWh 0,0694458  per kWh 05-02-2017 t/m 04-02-2018 365

Teruglevering overschot 629  kWh 0,0700000  per kWh 05-02-2017 t/m 04-02-2018 365

Vaste leveringskosten elektriciteit  0,1147398  per dag 05-02-2017 t/m 04-02-2018 365

Energiebelasting elektriciteit 0  kWh 0,1225730  per kWh 05-02-2017 t/m 31-12-2017 330

Energiebelasting elektriciteit 0  kWh 0,1265418  per kWh 01-01 -2018 t/m 04-02-2018 35

ODE elektriciteit 0  kWh 0,0089540  per kWh 05-02-2017 t/m 31-12-2017 330

ODE elektriciteit 0  kWh 0,0159720  per kWh 01-01 -2018 t/m 04-02-2018 35

Vermindering energiebelasting  1,0228312  per dag 05-02-2017 t/m 04-02-2018 365

Netbeheerkosten elektriciteit  0,6514640  per dag 05-02-2017 t/m 31-12-2017 330

Netbeheerkosten elektriciteit  0,6903050  per dag 01-01 -2018 t/m 04-02-2018 35

Op www.eon.nl/tariefopbouw staat meer informatie over de opbouw van het energietarief.
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