
Greenchoice tel. +31 (0)10 478 23 26 IBAN NL18 INGB 0005 3092 82
Kruisplein 15 vragen@greenchoice.nl btw-nr NL8115.17.512.B01
3014 DB Rotterdam www.greenchoice.nl KvK 24302685

Mevr. L.C. van Leeuwen
Ameroever 28
4926EC LAGE ZWALUWE

Rotterdam, 5 september 2018

Betreft: Jaarnota

Geachte mevrouw van Leeuwen,

Hierbij ontvangt u van Greenchoice uw jaarnota. Deze jaarnota hebben wij opgemaakt op basis 
van de meterstanden die zijn uitgelezen van uw slimme meter.

De termijnbedragen die Greenchoice heeft ontvangen in de periode waarover deze nota gaat, zijn 
in deze nota verwerkt. Alle bedragen die wij daarna ontvangen, worden verrekend op uw 
eerstvolgende nota.

In uw persoonlijk dossier op www.greenchoice.nl kunt u extra informatie vinden over een 
uitsplitsing van de tarieven van deze nota.
Tevens kunt u via uw persoonlijk dossier uw termijnbedrag wijzigen indien gewenst.

Met vriendelijke groet,

Mark Manders
Hoofd Facturatie



Toelichting op de energienota

De energienota
Op de energienota worden de bij ons bekende verbruiken en kosten van uw 
producten, over een bepaalde periode gefactureerd. Alle (over de 
betreffende leveringsperiode) in rekening gebrachte termijnbedragen 
worden in mindering gebracht op het door u te betalen bedrag. Heeft u een 
termijnbedrag nog niet betaald? Dan verrekenen we dit met het te betalen 
bedrag. Na de einddatum van de nota gaat de nieuwe notaperiode in. Alle 
termijnbedragen, ontvangen na de einddatum, staan op de volgende nota. 

Groene stroom en bosgecompenseerd gas
U heeft afgelopen jaar gekozen voor groene stroom en/of 
bosgecompenseerd gas van Greenchoice. Onze stroom is dichtbij opgewekt 
uit natuurlijke duurzame bronnen: zon, wind, water en biomassa. Met ons 
bosgecompenseerd gas beschermt u wereldwijd bossen. De bomen nemen 
tijdens hun groei CO2 op uit de atmosfeer. Dankzij uw bewuste keuze helpt 
u mee de wereld schoner te maken. 

Greenchoice Stroometiket kalenderjaar 2017
Via het stroometiket kunt u in één oogopslag zien wat de herkomst van de 
energie bij Greenchoice is. Voor al onze klanten thuis en onze MKB-klanten 
geldt dat zij al 100% Nederlandse groene stroom krijgen. Ons doel is dat 
uiterlijk in 2020 al onze groene stroom, ook voor grote zakelijke klanten, uit 
Nederland komt.

Groene stroom

Gas

Verbruik
Uw verbruik wordt bepaald door het verschil tussen de begin- en 
eindmeterstand van de verbruiksperiode op de nota. Het gemeten 
gasverbruik wordt vermenigvuldigd met de correctiefactoren gas (calorische 
waarde, hoogteligging, temperatuur). Hierdoor kan het gasverbruik op de 
nota afwijken. Meer informatie vindt u op www.greenchoice.nl bij 
veelgestelde vragen.

Kosten voor het verbruik: Tarief per kWh stroom of per m3 gas
U betaalt de leveringskosten per kWh stroom en m3 gas. Deze kosten 
bestaan uit drie factoren:
- Met Greenchoice overeengekomen leveringstarief * 
- Overheidsheffing: Energiebelasting *
- Overheidsheffing: ODE (Opslag Duurzame Energie) *
* Op de nota staan deze factoren excl. btw (21%) weergegeven.

Wilt u het tarief op de nota vergelijken met uw contractbevestiging? Tel dan 
bovenstaande factoren (incl. btw) bij elkaar op. Vergelijk dan de optelsom 
met het totaal tarief (incl. btw) op de contractbevestiging. Een afwijking in 
de tarieven kan komen door:
- De overheidsheffingen zijn gewijzigd. 
- U heeft verschillende leveringstarieven gehad.

Bekijk voor een specificatie van de tarieven uw energienota in uw 
online dossier op www.greenchoice.nl. 

Overheidsheffingen
Hieronder vindt u de energiebelasting en ODE-tarieven in euro’s per kWh 
stroom en per m3 gas, zoals deze zijn vastgesteld door de overheid. De 
tarieven gelden voor de eerste belastingschijf. Bij verbruiken hoger dan 
10.000 kWh of 170.000 m3 gelden andere tarieven. 

Energiebelasting Stroom kWh Gas m3

Vanaf Excl. btw Incl. btw Excl. btw Incl. btw
1-1-2016 0,1007 0,1218 0,2517 0,3045
1-1-2017 0,1013 0,1226 0,2524 0,3054
1-1-2018 0,1046 0,1265 0,2600 0,3146

ODE Stroom kWh Gas m3

Vanaf Excl. btw Incl. btw Excl. btw Incl. btw
1-1-2016 0,0056 0,0068 0,0113 0,0137
1-1-2017 0,0074 0,0090 0,0159 0,0192
1-1-2018 0,0132 0,0160 0,0285 0,0345

Vaste leveringskosten
Dit is een vaste post voor de administratieve diensten van de 
energieleverancier. Het betreft een vast bedrag per dag ongeacht uw 
verbruik en is door de energieleverancier te bepalen. De vaste 
leveringskosten die u betaalt, zijn aan u bevestigd in de contractbevestiging. 

Netbeheerkosten
Dit zijn de kosten voor uw aansluiting en het transport door uw 
netbeheerder. Wij brengen deze kosten namens uw netbeheerder bij u in 
rekening. Meer informatie vindt u op de website van uw netbeheerder.

Vermindering energiebelasting
Elk adres waarop gewoond of gewerkt kan worden, heeft minimaal een 
bepaalde hoeveelheid energie nodig. Daarom ontvangt u ‘vermindering 
energiebelasting’. Dit is een vast bedrag per stroomaansluiting per jaar (op 
de nota omgerekend naar een bedrag per dag). De hoogte wordt jaarlijks 
door de overheid bepaald. De vermindering geldt niet als er geen 
stroomverbruik plaatsvindt.

Vermindering energiebelasting per jaar
Vanaf Excl. btw Incl. btw
1-1-2016 310,81 376,08
1-1-2017 308,54 373,33
1-1-2018 308,54 373,33

Btw
De btw betaalt u over alle leveringskosten, de netbeheerkosten én over de 
overheidsheffingen.

Teruglevering met zonnepanelen
Als u zonnepanelen heeft, wordt een deel van uw eigen opgewekte energie 
direct in de woning verbruikt en levert u een deel terug aan het net. Wij 
salderen de teruggeleverde energie op de nota; uw teruglevering wordt 
afgetrokken van de stroom die u verbruikt. 

Meer teruglevering dan verbruik? Dan ontvangt u voor de netto 
teruglevering een vergoeding van 11 cent per kWh. Bij een netto 
teruglevering boven 10.000 kWh vergoeden wij het leveringstarief dat u 
met ons bent overeengekomen. Over de netto teruglevering vergoeden wij 
geen overheidsheffingen.

Termijnbedrag 
Het maandelijkse termijnbedrag is berekend op basis van het te verwachten 
energieverbruik op jaarbasis. Daarnaast is rekening gehouden met de 
kosten van de levering en de vaste kosten (vaste leverings- en 
netbeheerkosten). 

Trouwe klanten
Als attentie richting trouwe klanten beschermt Greenchoice 10 m² extra bos 
per klant per jaar voor iedereen die langer dan één jaar voor Greenchoice 
kiest.

Heeft u vragen of klachten?
Voor vragen of klachten kunt u per telefoon of per e-mail contact opnemen 
met Greenchoice. 

Particulier
T: 010 478 23 26
E: vragen@greenchoice.nl

Zakelijk
T: 010 850 06 61
E: zakelijk@greenchoice.nl 

Mocht uw klacht niet naar volle tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u 
uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Energie: 
www.geschillencommissie.nl. 

Het online dossier
Al onze klanten hebben een persoonlijk online dossier op 
www.greenchoice.nl. Via dit dossier kunt u gemakkelijk uw 
energiezaken regelen; van het doorgeven van uw meterstanden en 
inzicht krijgen in uw energieverbruik tot het aanpassen van uw 
termijnbedrag. 
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Jaarnota 

Mevr. L.C. van Leeuwen 
Ameroever 28
4926EC LAGE ZWALUWE

Klantnummer : 783540 : Bij storingen belt u 0800 9009
Notadatum : 5 september 2018 Productsoort: Groene energie
Notanummer : JN065671695

In de onderstaande tarieven is de leveringsprijs van uw contract verwerkt. Een verdere uitsplitsing van de tarieven is te vinden in uw 
persoonlijk dossier op www.greenchoice.nl.  

Groene stroom  Capaciteit t/m E3x25 EAN-code 871687940002509080
Leveringsadres: Ameroever 28 , LAGE ZWALUWE

Beginstand
02-09-2017

Eindstand
01-09-2018

Verbruik Tarief
(excl. btw)

Bedrag
(excl. btw)

Bedrag
(incl. btw)

Levering normaaltarief 4.072 6.618 2.546 kWh 0,05370 136,72 165,43
Levering daltarief 6.810 11.126 4.316 kWh 0,04220 182,13 220,37
Teruglevering normaaltarief 8.656 12.883 -4.227 kWh 0,05370 -226,99 -274,66
Teruglevering daltarief 4.066 5.989 -1.923 kWh 0,04220 -81,15 -98,20
Energiebelasting 712 kWh 0,10350 73,69 89,17
Opslag duurzame energie 712 kWh 0,01126 8,02 9,71
Vaste leveringskosten 364 dagen 0,09041 32,91 39,82
Netbeheerkosten 364 dagen 0,50275 183,00 221,43
Vermindering energiebelasting 364 dagen -0,84532 -307,69 -372,31

Totaal stroom (btw: € 0,12)      € 0,64 € 0,76

Termijnbedragen (zie specificatie in bijlage) Bedrag
Af: verrekende termijnbedragen tot 1 september 2018 (incl. btw: € -10,52)   €  -60,00

Notabedrag € -59,24
Openstaand bedrag € 0,00

Termijnbedrag maand oktober
Door u te ontvangen

€ 59,00
€ -0,24

Uw termijnbedrag is vanaf oktober € 59,00. Uw geschat jaarverbruik is 
4143 kWh per jaar.

Het te ontvangen bedrag (€ -0,24) wordt omstreeks 10 oktober 2018 
bijgeschreven op uw IBAN XXXXXXXXXXXX302. Ontvangen bedragen na 1 
september 2018 worden verrekend op de volgende nota. 

Btw-specificatie Btw grondslag Btw totaal
Greenchoice 21% over -182,36 -38,31
Netbeheerder E Enexis Brabant (btw-nr. NL809561074B01) 21% over 183,00 38,43
Btw in verrekende termijnbedragen 21% over -49,48 -10,52
Totaal btw € -48,84 € -10,40

Namens u beschermt Greenchoice 20 m2 oerbos.    
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Bijlage: uitsplitsing termijnbedragen Bedrag
sep '17 -5,00
okt '17 -5,00
nov '17 -5,00
dec '17 -5,00
jan '18 -5,00
feb '18 -5,00
mrt '18 -5,00
apr '18 -5,00
mei '18 -5,00
jun '18 -5,00
jul '18 -5,00
aug '18 -5,00

Af: verrekende termijnbedragen (incl. btw: € -10,52)  € -60,00


