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Leeswijzer nota

(dit is een voorbeeld o.b.v. fictieve gegevens) uw nota
Op uw jaar- of eindnota worden uw werkelijke energieverbruik en kosten 

verrekend. Zijn de werkelijke kosten lager dan het totaal van de door u 

betaalde termijnbedragen? Dan krijgt u geld terug. Andersom kan natuur-

lijk ook. Als de kosten hoger zijn geweest, betaalt u een bedrag bij. 

Verbruik en meterstanden
Het verbruik op de nota wordt bepaald aan de hand van het verschil 

tussen de begin- en eindmeterstanden van de verbruiksperiode waarvoor 

de nota is opgemaakt. De meterstanden zijn door uzelf doorgegeven, 

uitgelezen via de slimme meters of ingeschat (wanneer geen meter-

standen zijn ontvangen).

Uw tarieven
Wij rekenen het verbruik af tegen de afgesproken tarieven. Heeft u 

tijdens de notaperiode verschillende tarieven gehad? Dan ziet u op de 

nota een gemiddeld tarief. Daarnaast berekenen we diverse andere 

(vaste) kosten, waaronder de kosten van de netbeheerder, voor de 

betreffende notaperiode aan u door. U kunt een uitsplitsing van de 

kosten bekijken via Mijn dossier. 

Specificatie van de nota
Via Mijn dossier kunt u een specificatie van uw nota bekijken. Op 

het tabblad ‘Mijn betalingen’ klikt u bij ‘Nota’s’ op de datum onder 

‘Notadatum’. Hier ziet u precies welk tarief of welke tarieven u in de  

notaperiode heeft gehad.

 

 ‹Klik op het kader waar u een vraag over heeft

  Informatie over zonnepanelen         ›

https://dossier.greenchoice.nl/
https://dossier.greenchoice.nl/


(dit is een voorbeeld o.b.v. fictieve gegevens) Uw verbruik
Wij maken uw jaar- of eindnota op met uw meterstanden. Het verbruik 

wordt bepaald aan de hand van het verschil tussen de begin- en eind-

meterstanden van de verbruiksperiode waarvoor de nota is opgemaakt.
 

Meterstanden komen op verschillende manieren bij ons binnen.  

Deze kunnen door u aan ons zijn doorgegeven, via de slimme meter(s) 

zijn uitgelezen of door de netbeheerder fysiek zijn opgenomen.  

Als wij geen meterstanden ontvangen voor de nota gebruiken wij 

geschatte meterstanden. 

Geschatte standen
Heeft u een nota ontvangen met geschatte meterstanden? De meter-

standen zijn geschat op basis van van het historisch verbruik op uw 

adres. Controleer de geschatte meterstanden met de werkelijke standen 

op uw meter(s). Bij een kleine afwijking hoeft u geen correctie aan te 

vragen, dit verschil loopt u in op uw volgende nota. Als er een forse 

afwijking is, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Dan 

beoordelen wij of een correctienota noodzakelijk is. Een correctienota 

wordt opgemaakt met de actuele meterstanden. Zorgt u er dus voor dat 

u de actuele meterstanden bij de hand heeft. 
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(dit is een voorbeeld o.b.v. fictieve gegevens) Correcties op uw gasverbruik
Het gasverbruik dat op nota in rekening wordt gebracht, komt niet altijd 

overeen met het gemeten verbruik (het verschil tussen de begin- en eind-

meterstand). Graag leggen wij uit waarom dit afwijkt.

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. De gasmeter meet de hoeveelheid 

kubieke meter gas die u verbruikt, maar u betaalt voor de hoeveelheid 

energie die u eruit haalt.

Drie correctiefactoren
De meterstand op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor calorische 

waarde en (eventueel) voor temperatuur en hoogteligging:

›   De calorische waarde heeft betrekking op de hoeveelheid energie die uw 

aardgas afgeeft.

›   De temperatuur in uw gasmeter bepaalt mede het volume. Sommige 

meters verwerken zelf de temperatuurcorrectie. Zo niet, dan corrigeren 

wij met een standaardfactor. 

›   De hoogteligging van uw gasmeter heeft ook invloed op het volume. 

Afhankelijk van de hoogte boven NAP (zeespiegel) corrigeren wij dit met 

een standaard.

Bovenstaande correcties worden verrekend via een aanpassing van  

de gemeten hoeveelheid kubieke meter gas. Wij doen dit door middel 

van de correctiefactor. Deze factor vindt u op uw nota. Het gecorrigeerde 

verbruik waarmee wij rekenen kunt u als volgt narekenen:  

(eindstand-beginstand) x correctiefactor.
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(dit is een voorbeeld o.b.v. fictieve gegevens) Leveringstarief
Het leveringstarief is het tarief dat u bent overeengekomen met 

Greenchoice, exclusief belastingen en andere overheidsheffingen.  

Dit leveringstarief ziet u ook staan op een offerte, een verlengaanbod  

en/of de contractbevestiging. Bij een vast tarief hoort een vaste looptijd, 

waarbinnen het leveringstarief niet wijzigt.  

Heeft u tijdens de notaperiode verschillende tarieven gehad? Dan ziet  

u op de nota een gemiddelde van de tarieven die over de gehele nota

periode zijn toegepast. Het gemiddelde tarief kan dus afwijken van het 

tarief op de offerte, het verlengaanbod en/of uw contractbevestiging.

Overheidsheffingen en vaste 
dagtarieven
De overheidsheffingen (energiebelasting en Opslag Duurzame Energie) 

brengen wij namens de overheid in rekening over uw energieverbruik.  

De vaste leveringskosten, netbeheerkosten en vermindering energie

belasting zijn een vast dagtarief. 

›   De vaste leveringskosten brengen wij in rekening voor de geleverde 

diensten.

›   De netbeheerkosten berekenen wij namens de netbeheerder voor het 

transporten van energie en onderhouden van het energienetwerk.

›   De vermindering energiebelasting wordt vastgesteld door de overheid 

en is een vast bedrag dat wordt afgetrokken van de energiebelasting.

De overheidsheffingen, netbeheerkosten en vermindering energiebelasting 

veranderen per kalenderjaar. De vaste leveringskosten kunnen wijzigen als 

u een nieuw contract afsluit. Dit betekent dat op de nota een gemiddeld 

tarief wordt getoond als de notaperiode over twee kalenderjaren valt en/of 

als de vaste leveringskosten binnen de notaperiode zijn gewijzigd.
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(dit is een voorbeeld o.b.v. fictieve gegevens)

Leeswijzer nota

Tarieven controleren
Wij begrijpen dat u graag de afgesproken tarieven van uw contractbevestiging  

wilt vergelijken met de tarieven op uw nota. Dit kunt u als volgt doen: 

Bekijk op uw nota de kolom ‘Tarief (incl. btw)’. Daarna maakt u de volgende 

optelsom: Tel de tarieven genoemd bij het leveringstarief, energiebelasting en 

Opslag Duurzame Energie bij elkaar op. 

Voorbeeldberekening
Tarief levering + energiebelasting + Opslag Duurzame Energie = Totaal tarief (incl. btw)

Levering normaal: €0,06736 + €0,12196 + €0,00713 = Totaal tarief (incl. btw)

Levering dal: €0,05421 + €0,12196 + €0,00713 = Totaal tarief (incl. btw)

De optelstom is gelijk aan het totaal tarief (incl. btw), zoals is vermeld op de 

contractbevestiging. Wijken deze tarieven van elkaar af? Dit kan twee redenen 

hebben:

>   De overheidsheffingen zijn gewijzigd 

Het tarief voor energiebelasting en Opslag Duurzame Energie wordt door de 

overheid vastgesteld. Als u een nota ontvangt over verschillende kalender-

jaren ziet u een gemiddelde van deze overheidsheffingen staan. Dit kunt u 

controleren door de nota te openen via Mijn dossier, en hierbij de uitsplitsing 

van energiebelasting en Opslag Duurzame Energie te bekijken. 

>    U heeft gebruik gemaakt van verschillende leveringstarieven 
Op uw nota staat een gemiddelde van de leveringstarieven zoals u heeft 

gehad. Om dit tarief te controleren kunt u de nota via Mijn dossier bekijken, 

door te klikken op de link van de groen gekleurde notadatum. Vervolgens ziet u 

een uitsplitsing per contractperiode inclusief het bijbehorende tarief. 

Terug naar het overzicht
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(dit is een voorbeeld o.b.v. fictieve gegevens) Verrekende bedragen 
Onder termijnbedragen ziet u het totaalbedrag van de termijnbedragen 

die in deze notaperiode vallen, ongeacht of deze betaald zijn. Welke 

termijnbedragen precies zijn meegenomen op de nota vindt u terug in 

de bijlage van de nota: ‘Uitsplitsing termijnbedragen’. 

Op uw nota zijn alle termijnbedragen verrekend die binnen de notape-

riode vallen. Heeft u nog openstaande betalingen? Dan worden deze bij 

het notabedrag verrekend. 

Welke bedragen worden niet op de 
nota verrekend?  
›   alle termijnbedragen die vóór de begindatum van de nota betaald zijn 

(deze zijn al op de vorige nota verrekend);

›   alle termijnbedragen die na de einddatum van deze nota betaald zijn 

(dit zijn betalingen voor uw nieuwe leveringsperiode en ziet u terug 

op uw volgende nota);

›   aflossingen van een oude nota (deze hebben betrekking op een al 

verrekende periode).

Bij een eindnota worden alle betalingen meegenomen die niet eerder 

zijn verrekend. Dat geldt ook voor betalingen die na de einddatum van 

de levering ontvangen zijn.  

Het notabedrag   
Het notabedrag wordt verrekend met eventuele openstaande bedragen. 

Dit bedrag verrekenen we met het termijnbedrag van de eerstvolgende 

maand of de maand erop. Er ontstaat een totaalbedrag dat bij u wordt af- 

of bijgeschreven.
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(dit is een voorbeeld o.b.v. fictieve gegevens) Af- of bijschrijving 
notabedragen
De af- of bijschrijving van het totaalbedrag vindt altijd  

plaats rond de tiende van de maand. Omdat we niet binnen 

twee weken willen incasseren van uw IBAN, kan het twee 

tot zes weken duren voordat de af- of bijschrijving plaats-

vindt. Zo heeft u voldoende tijd om de nota te bekijken en 

eventuele vragen te stellen voor het af- of bijschrijven van 

het totaalbedrag.

Betalingsregeling afspreken?
Als u uw jaar- of eindnota niet in één keer kunt betalen, 

bieden wij u de mogelijkheid om dat in een aantal maande-

lijkse 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. Dit is het notabedrag verrekend met 

eventuele openstaande bedragen. Deze regeling geldt niet 

voor het termijnbedrag. Het termijnbedrag is een maandelijks 

terugkerende post en is een zo reëel mogelijke inschatting 

van uw maandelijkse verbruik.
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(dit is een voorbeeld o.b.v. fictieve gegevens) Uw nieuwe termijnbedrag  
(alleen van toepassing bij jaarnota’s)
Bij het opmaken van uw jaarnota wordt het termijnbedrag opnieuw 

berekend. Hierbij kijken we naar vier onderdelen: de afgesproken 

tarieven, het geschatte jaarverbruik en de vaste kosten van Greenchoice 

en van de netbeheerder.

Het verbruik is het meest van invloed op de hoogte van het termijnbe-

drag. Het geschatte jaarverbruik ontvangen wij bij aanmelding van uw 

netbeheerder. De netbeheerder baseert dit op het historische verbruik 

op het adres. Hierbij wordt gekeken naar de laatste drie jaren. Bent u 

al meer dan een jaar klant van Greenchoice? Dan wordt vooral gekeken 

naar het verbruik zoals u bij ons heeft. 

Wilt u het termijnbedrag aanpassen? Dat regelt u eenvoudig via  

Mijn dossier of via de Greenchoice-app.

Geld terug, termijnbedrag omlaag?
Het kan voorkomen dat u geld heeft teruggekregen op uw jaarnota 

en het termijnbedrag niet daalt of zelfs stijgt. Dit kan komen door een 

stijging van de overheidsheffingen of doordat het een warme winter is 

geweest, waardoor u het afgelopen jaar minder verbruikt heeft. Voor 

het komende jaar gaan we uit van een normale winter en dus ook van 

een ‘normaal’ verbruik. 

Wekt u zelf energie op met zonnepanelen of Winddelen en klopt uw 

termijnbedrag niet? Neem dan contact op met onze klantenservice 
voor een advies op maat.
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(dit is een voorbeeld o.b.v. fictieve gegevens) Uw teruggeleverde energie  
van de zonnepanelen  
Uw zonnepanelen wekken energie op, waarvan u een deel direct in 

de woning verbruikt en een deel teruggelevert aan het net. Voor de 

teruggeleverde energie krijgt u van ons een vergoeding. 

De teruglevering bepalen wij aan de hand van het verschil tussen de 

begin- en eindmeterstanden van de notaperiode waarvoor de nota 

is opgemaakt. Hierbij gaat het om de teruglevermeterstanden zoals 

op uw stroommeter staan.

Vergoeding voor teruglevering
Wij salderen de teruggeleverde energie van uw zonnepanelen. Dit 

betekent dat uw teruggeleverde stroom wordt afgetrokken van de 

stroom die u verbruikt. U ontvangt dan hetzelfde tarief, inclusief alle 

overheidsheffingen voor uw teruggeleverde stroom. 

Wekt u meer stroom op dan u zelf verbruikt? Voor de teruglevering 

boven uw eigen verbruik krijgt u een vergoeding van 11 cent per 

kilowattuur (excl. btw) met een grens van 10.000 kWh. Voor een juiste 

verrekening passen wij het tarief voor de levering van stroom aan 

naar 11 cent per kilowattuur. 

Heeft u een netto teruglevering boven 10.000 kWh? Dan vergoeden 

wij het kale leveringstarief dat u met ons bent overeengekomen voor 

de levering van stroom voor het gehele teruglevervolume.

Op de voorbeeldnota is te zien dat er meer energie is teruggeleverd 

dan verbruikt. Voor deze netto teruglevering wordt een vergoeding 

van 11 cent gegeven (inclusief btw: 13,31 cent).
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