
Verschil

Jan  €          150,00 Jan € 171,65 -21,65€         

Feb  €          150,00 Feb € 174,26 -24,26€         

Mrt  €          150,00 Mrt € 160,63 -10,63€         

Apr  €          150,00 Apr € 127,68 22,32€          

Mei  €          150,00 Mei € 115,25 34,75€          

Jun  €          150,00 Jun € 112,47 37,53€          

Jul  €          150,00 Jul € 90,77 59,23€          Omschrijving bedrag toelichting

Aug  €          150,00 Aug € 96,12 53,88€          Termijnbedrag  per maand over 12 maanden € 150 (in de periode van 01 jan. t/m 31 dec.)

Sep  €          150,00 Sep € 116,87 33,13€          Totaal betaald in deze periode € 1.800 (de 12 maanden termijnbedragen opgeteld)

Okt  €          150,00 Okt € 145,99 4,01€            Daadwerkelijk verbruikt in deze periode € 1.635,81 (de energiekosten die daadwerkelijk zijn gemaakt)

Nov  €          150,00 Nov € 151,00 -1,00€           Verschil tussen termijnbedrag en daadwerkelijk € 164 (dit ontvangt u terug van uw energieleverancier)

Dec  €          150,00 Dec € 173,12 -23,12€         

Nieuw termijnbedrag na verrekening € 136,32

1.800,00€        1.635,81€        164,19€        

Verschil

Jan  €          150,00 Jan € 200,23 -50,23€         

Feb  €          150,00 Feb € 192,25 -42,25€         

Mrt  €          150,00 Mrt € 178,41 -28,41€         

Apr  €          150,00 Apr € 155,12 -5,12€           

Mei  €          150,00 Mei € 155,21 -5,21€           

Jun  €          150,00 Jun € 148,56 1,44€            

Jul  €          150,00 Jul € 142,51 7,49€            Omschrijving bedrag toelichting

Aug  €          150,00 Aug € 143,68 6,32€            Termijnbedrag  per maand over 12 maanden € 150 (in de periode van 01 jan. t/m 31 dec.)

Sep  €          150,00 Sep € 162,51 -12,51€         Totaal betaald in deze periode € 1.800 (de 12 maanden termijnbedragen opgeteld)

Okt  €          150,00 Okt € 173,13 -23,13€         Daadwerkelijk verbruikt in deze periode € 2.022,02 (de energiekosten die daadwerkelijk zijn gemaakt)

Nov  €          150,00 Nov € 182,18 -32,18€         Verschil tussen termijnbedrag en daadwerkelijk -€ 222,02 (dit bedrag moet u bijbetalen aan de energieleverancier)

Dec  €          150,00 Dec € 188,23 -38,23€         

Nieuw termijnbedrag na verrekening € 168,50

1.800,00€        2.022,02€        -222,02€       

Voor dit overzicht is er van de volgende uitgangspunten uitgegaan:

 De bedragen zijn in dit overzicht fictief 

Deze informatie vindt u kosteloos en digitaal op www.consumind.nl/energie/algemene-informatie/termijnbedrag Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten.

In onderstaand voorbeeld is er meer betaald dan daadwerkelijk verbruikt, u krijgt dan geld terug en het termijnbedrag zal worden verlaagd.
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per maand
Daadwerkelijk verbruikt

In onderstaand voorbeeld hebt u minder betaald dan daadwerkelijk verbruikt, u zal moeten bijbetalen en het termijnbedrag zal worden verhoogd.
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Betaalde termijnbedragen per maand

Daadwerkelijk verbruikt

Uitleg termijnbedrag

U betaalt iedere maand een vast bedrag voor uw energiekosten. Eens per jaar maakt uw energieleverancier een jaarnota op waarbij de termijnbedragen van de afgelopen 12 maanden bij elkaar worden opgeteld.  Vervolgens wordt er bekeken 
hoeveel stroom en gas u daadwerkelijk hebt verbruikt. Het verschil krijgt u terug of moet u bijbetalen.  Aan de hand hiervan wordt uw nieuwe termijnbedrag bepaald.
Hieronder ziet u twee voorbeelden, de eerste waarbij er meer aan termijnbedragen is betaald dan is verbruikt waardoor het verschil terugbetaald wordt en het termijnbedrag verlaagd wordt. Het tweede voorbeeld laat zien dat er minder aan 
termijnbedragen is betaald dan er daadwerkelijk is verbruikt, hierdoor moet het verschil worden bijbetaald en wordt het termijnbedrag verhoogd. 

Energie


