
 

  

Jaarnota Eneco 

In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarafrekening van Eneco. Bij alle termen 

en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet 

u de uitleg van de termen en onderdelen.  

Stel u wilt weten wat de term betekent waar het getal 7 voor staat. U kijkt dan achterin dit 

document bij de woordenlijst, waar achter het getal 7 de term staat beschreven.  

 

Mocht u meer vragen hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727.  

 

 



Deze informatie vindt u kosteloos en digitaal op 

 www.consumind.nl/energie/algemene-informatie/jaarnota  
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. 
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  Energie 

Uitleg termen 

Klantnummer 

Elke klant heeft een eigen Eneco klantnummer, waaraan de leverancier u herkent. 

 

Factuurnummer 

Elke nota heeft een persoonlijke nummer, zodat deze makkelijk terug te vinden is. Dat is handig als u een specifieke vraag hebt 

over uw Eneco jaarnota. 
 

Energiebelasting  

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. Dit wordt door Eneco afgedragen aan de Belastingdienst. Energiebelasting valt samen 

met Opslag Duurzame Energie onder de term overheidsheffingen.   

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 Eneco namens de netbeheerder bij u in rekening gebracht. Wie uw netbeheerder 

is, is op de nota aangegeven.  

Totaal werkelijke kosten 

Dit zijn de totale kosten voor de hoeveelheid gas en stroom die u heeft verbruikt, inclusief overheidsheffingen, vermindering 

energiebelasting, netbeheerkosten, vastrecht en btw. 

 

In rekening gebrachte termijnbedragen 

Dit zijn de opgetelde termijnbedragen, die u maandelijks al heeft betaald aan Eneco voor de levering van gas en stroom.  

Totaal kosten jaarnota 

Dit zijn de totale kosten voor de hoeveelheid gas en stroom die u heeft verbruikt bij Eneco, inclusief overheidsheffingen, 

vermindering energiebelasting, netbeheerkosten, vastrecht en btw min de termijnbedragen die u al heeft betaald. 

 

Nieuw termijnbedrag 

Het nieuwe termijnbedrag wordt door Eneco geschat op basis van het verbruik van 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.  

Te verrekenen bedrag  

Als u minder heeft betaald aan termijnbedragen dan dat u daadwerkelijk heeft verbruikt, dan moet u bijbetalen aan Eneco. Hierbij 

is het nieuwe termijnbedrag opgeteld.  

 

EAN Code 

De EAN code is een unieke code waarmee Eneco en netbeheerder uw aansluiting kunnen herkennen. 

 

Verbruik 

Het verbruik is het aantal kubieke meters gas (m³) en het aantal kilowattuur (kWh) dat u heeft verbruikt. 
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  Energie 

Meterstanden 

Dit zijn de begin- en eindstanden die Eneco heeft gebruikt om uw verbruik in de afgelopen periode te berekenen. Deze hebben 

ze van u ontvangen of rechtstreeks via uw slimme meter ontvangen. Mocht dat niet gelukt zijn dan is er sprake van een schatting 

en wordt dit aangegeven. 

 

Correctiefactoren 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 corrigeert de energieleverancier het met een standaardfactor.  

 • Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de hoogteligging van uw gasmeter. Afhankelijk van de hoogte 

   boven NAP corrigeert uw energieleverancier het met een standaardfactor.  

   Wanneer er sprake is van een van de bovenstaande correcties wordt deze verrekend via aanpassing van de gemeten 

   hoeveelheid. 

 

Vaste leveringskosten 

Aan Eneco betaalt u deze kosten ongeacht de hoogte van uw verbruik, ook wel vastrecht genoemd. De vaste leveringskosten 

betaalt u voor de administratieve handelingen, zoals het versturen van de nota’s en de verwerking van de betalingen. De hoogte 

hiervan verschilt per energieleverancier en per contractvorm. 

 

Opslag Duurzame Energie 

De overheid heft per kWh en m³ Opslag Duurzame Energie, een opslag op elektriciteit en gas, ingevoerd om de uitgaven ter 

stimuleren van duurzame energie te dekken. Dit wordt door de energieleverancier afgedragen aan de Belastingdienst. Opslag 

Duurzame Energie valt samen met energiebelasting onder de term overheidsheffingen.   

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.  

 

Capaciteitstarief 

Per aansluiting, dus voor stroom en gas, betaalt u een vast bedrag voor de capaciteit die de meter aankan. Hoe hoger de 

capaciteit van uw meter, hoe hoger de kosten. De meeste huishoudens hebben een 3x 25 ampère aansluiting voor stroom en 

een G4 of G6 aansluiting voor gas. Indien u een grotere aansluiting hebt, betaalt u meer voor de netbeheerkosten. 

 

Perodieke aansluitvergoeding 

Voor het netwerk van leidingen waarmee gas en stroom wordt vervoerd, betaalt u aan de netbeheerder perodieke 

aansluitvergoeding. Dit is voor de instandhouding en onderhoud van de aansluiting. 

 

Systeemdiensten 

U betaalt ook een vergoeding voor de diensten van TenneT, dit is de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. TenneT 

zorgt er onder andere voor dat het transport van elektriciteit op een veilige wijze verloopt. 
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Meetdienst 

U huurt de gas- en stroommeter van de netbeheerder. De netbeheerder komt eens in de zoveel tijd langs om uw standen op te 

nemen en te controleren of de meter nog goed is. Eneco draagt deze kosten voor u af aan de netbeheerder. 

 

In rekening gebrachte termijnbedragen 

Dit zijn de opgetelde termijnbedragen, die u maandelijks al heeft betaald aan Eneco voor de levering van gas en stroom.  
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