Toelichting Jaarrekening

Uitleg van uw jaarafrekening
Algemeen: Wij maken uw jaar- of eindrekening op met uw
meterstanden. Wij bepalen uw verbruik aan de hand van het
verschil tussen de begin- en eindstanden van de verbruiks
periode waarvoor de rekening is opgemaakt.
Wij rekenen uw verbruik af tegen de afgesproken tarieven.
Zijn er tijdens de afrekenperiode verschillende tarieven
gehanteerd, dan vindt u het gemiddeld tarief terug op uw
afrekening. Daarnaast berekenen we diverse andere (vaste)
kosten, waaronder ook de kosten van de netbeheerder, voor
de betreffende verbruiksperiode aan u door. Via Mijn dossier
kunt u een specificatie van uw nota bekijken.
Heeft u zonnepanelen? Dan ontvangt u enkele weken na de
jaarnota een creditnota voor de door u opgewekte stroom.

‹Klik op het kader waar u een vraag over heeft
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Uw verbruik
Wij maken uw jaar- of eindafrekening op met uw meterstanden.
Wij bepalen uw verbruik aan de hand van het verschil tussen de
begin- en eindstanden van de verbruiksperiode waarvoor de
rekening is opgemaakt.
Meterstanden komen op verschillende manieren bij ons binnen.
Deze kunnen door u aan ons zijn doorgegeven, via de slimme meter
zijn uitgelezen, door ons zijn geschat of in sommige gevallen door
de netbeheerder fysiek zijn opgenomen.

Geschatte standen
Heeft u uw stand niet aan ons doorgegeven? Dan schatten wij uw
stand aan de hand van eerder verbruik.
Heeft u van ons een afrekening ontvangen waar geschatte meterstanden op staan? Controleer dan eerst de meterstanden op uw
meter(s). Bij een kleine afwijking hoeft u geen correctie aan te
vragen, dit verschil loopt u in op uw volgende jaarafrekening. Als er
een forse afwijking is, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice voor het opmaken van een gecorrigeerde jaarafrekening.
Neem hiervoor de actuele meterstanden op van alle producten die u
van ons afneemt. Hiermee maken wij een nieuwe rekening op.
Terug naar het overzicht
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Correctie op uw gasverbruik
Aardgas is een natuurproduct en bestaat in werkelijkheid uit
een mengsel van meerdere gassen. Dit betekent dat elke
kubieke meter gas die bij u thuis wordt afgeleverd anders is van
samenstelling en hierdoor meer of minder energie afgeeft.
Uw netbeheerder meet op regionale punten waaruit dit
mengsel van gassen bestaat. Dit noemen ze de ‘calorische
waarde’ van het gas. Het gas in Groningen is de standaard
waarde. Ten opzichte van deze Groningse standaard wordt uw
gas gecorrigeerd door middel van een ‘gaskwaliteit-correctiefactor’. Deze factor kunt u vinden op uw jaar- of eindafrekening.
Het gecorrigeerde verbruik waar wij mee rekenen kunt u
als volgt narekenen: (eindstand-beginstand) * gaskwaliteitcorrectiefactor.

Terug naar het overzicht
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Tarief
Wij rekenen uw verbruik af tegen de afgesproken tarieven.
Zijn er tijdens de afrekenperiode verschillende tarieven
gehanteerd, dan vindt u het gemiddeld tarief terug op
uw afrekening. Deze kunnen dus afwijken van de tarieven
op uw contract.
Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u een variabel contract
heeft afgesloten, waarbij de tarieven elk halfjaar wijzigen.
Of wanneer u tussentijds uw contract heeft omgezet.
In de digitale versie van de jaarrekening in Mijn dossier ziet u
hoe de tarieven op uw rekening zijn opgebouwd. Van de deze
onderdelen is een opbouw en uitsplitsing per maand in te
zien. U kunt deze informatie bekijken door op de groene items
(dit zijn links) in de jaarrekening te klikken.

Terug naar het overzicht
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Verrekende facturen
Onder verrekende facturen zijn de in rekening gebrachte
bedragen vermeld, ongeacht of deze al betaald zijn.
Op uw jaarrekening zijn alle voorschotbedragen verrekend die
binnen de afrekenperiode vallen. Nog openstaande bedragen
worden bij het factuurbedrag verrekend.
Bedragen die wij niet op de jaarafrekening verrekenen, zijn:
› a lle voorschotbedragen die vóór de begindatum van de
meterstanden op de nota betaald zijn (deze zijn al op uw
vorige jaarafrekening verrekend);
› a lle voorschotbedragen die na de einddatum van de
meterstanden voor deze nota betaald zijn (dit zijn betalingen voor uw nieuwe leveringsperiode en ziet u terug
op uw volgende jaarnota);
› a flossingen van een oude jaarafrekening (deze hebben
betrekking op een al verrekende periode).
Het voorschotbedrag van de huidige maand wordt
verrekend in de af- of bijschrijving van het factuurbedrag
op uw rekening.

Terug naar het overzicht
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Af- of bijschrijving
factuurbedrag
De af- en bijschrijvingen van het factuurbedrag vinden altijd
plaats rond de tiende van de maand.
Omdat we niet binnen twee weken willen incasseren van uw
rekening, kan het twee tot zes weken duren voordat de af- of
bijschrijving op uw rekening staat.

Problemen met betalen?
Als u het bedrag op uw jaar- of eindnota niet in één keer kunt
betalen, bieden wij u de mogelijkheid om dat in een aantal
maandelijkse termijnen te voldoen. U kunt daarvoor contact
opnemen met onze klantenservice.
Let op! U kunt alleen een regeling treffen over het saldo van
de jaar- of eindnota, niet over het voorschotbedrag. Het voorschotbedrag is een maandelijks terugkerende post en is een
zo reëel mogelijke inschatting van uw maandelijkse verbruik.

Terug naar het overzicht
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Uw nieuwe voorschotbedrag
Bij de bepaling van uw maandelijkse voorschotbedrag kijken wij naar
drie onderdelen: de vaste kosten van Greenchoice en van de netbeheerder, de afgesproken tarieven en het geschatte jaarverbruik.
Het geschatte jaarverbruik ontvangen wij van uw netbeheerder.
De netbeheerder baseert dit op basis van het verbruik op het adres
gedurende de laatste drie jaar. Dit ‘onderdeel’ is het meest van
invloed op de hoogte van uw voorschotbedrag. Bent u al meer dan
een jaar klant van Greenchoice? Dan maken wij een berekening op
maat, waarbij uw verbruik van de afgelopen jaren centraal staat.
Wilt u uw voorschotbedrag aanpassen? Dat kan eenvoudig in Mijn
Online Dossier.

Geld terug, voorschot niet omlaag?
Het kan voorkomen dat u geld heeft teruggekregen op uw jaarnota,
terwijl uw voorschotbedrag niet daalt of zelfs stijgt. Dit kan komen
door een stijging in de energiebelasting of doordat het bijvoorbeeld
een warme winterperiode is geweest, waardoor u het afgelopen jaar
minder verbruikt heeft. Voor het komende jaar gaan we uit van een
normale winter en dus weer een ‘normaal’ verbruik.

Zelf energie opgewekt?
Wekt u zelf energie op en klopt uw voorschotbedrag niet? Neem dan
contact op met onze klantenservice voor een advies op maat.
Terug naar het overzicht
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