
  

Jaarnota Qurrent 

In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Qurrent. 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 over de jaarnota 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  
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Uitleg termen 

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 nota. 

Klantnummer 

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

 

Totaal kosten 

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

energiebelasting, netbeheerkosten, vastrecht en btw. 

Ontvangen bedragen 

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

stroom. 

Door u te ontvangen 

Als u meer heeft betaald aan termijnbedragen dan dat u daadwerkelijk heeft verbruikt, dan krijgt u geld terug van de 

energieleverancier. Altijd fijn dus als hier een flink bedrag staat! 

EAN Code 

De EAN code is een unieke code waarmee de energieleverancier 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. 

Vaste leveringskosten 

Aan de energieleverancier 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. 
 

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 de energieleverancier afgedragen aan de Belastingdienst. 

Energiebelasting valt samen met Opslag Duurzame Energie onder de term overheidsheffingen.   

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.   
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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 nota aangegeven.  

Regiotoeslag gas 

De kosten die de energieleverancier  in rekening brengt 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 de energieleverancier in rekening gebracht. 
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