Vergoeding voor netto teruglevering van opgewekte groene stroom. Bij netto teruglevering gaat het
om de teruglevering van door u opgewekte groene stroom na saldering met door u verbruikte stroom.
Voorbeeld: U verbruikt 26.000 kilowattuur en u wekt 27.500 kilowattuur op. Na saldering bedraagt uw netto
teruglevering dan 1.500 kilowattuur.
Deze voorwaarden gelden alleen als u een kleinverbruikaansluiting heeft en u een
leveringsovereenkomst voor groene stroom voor zakelijke doeleinden met Greenchoice Zakelijk heeft. Een
kleinverbruikaansluiting heeft een capaciteit van tenminste 3 x 25 Ampère en ten hoogste 3 x 80 Ampère.
Voor het salderen dient u verder uw opwekinstallatie (zonnepanelen of kleine windmolen) op
energieleveren.nl te hebben aangemeld en dient u een geschikte elektriciteitsmeter te hebben.
Op basis van de salderingsregeling wordt uw eigen stroomverbruik (levering) binnen
dezelfde periode gesaldeerd met uw eigen opgewekte groene stroom (teruglevering) via dezelfde
elektriciteitsmeter. Middels de salderingregeling heeft de gesaldeerde stroom een waarde die gelijk staat
aan het leveringstarief en de overheidsheffingen en btw. Deze saldering wordt meegenomen in de jaaren/of eindnota.
Wanneer er door u meer groene stroom wordt opgewekt dan er in dezelfde periode wordt
afgenomen, ontstaat er een situatie van netto terugleveren. De hoeveelheid groene stroom die u zelf opwekt,
is groter dan de hoeveelheid groene stroom die u van Greenchoice Zakelijk afneemt binnen dezelfde periode.
Voor de netto teruggeleverde groene stroom ontvangt u van Greenchoice Zakelijk een redelijke
terugleververgoeding per kilowattuur. Dit is inclusief een vergoeding voor de garantie van oorsprong.
: Voor netto teruglevering geldt als vergoeding de daarvoor overeengekomen
vergoeding per kilowattuur. Deze vergoeding kan bijvoorbeeld het overeengekomen kale leveringstarief voor
groene stroom per kilowattuur zijn. Het kale leveringstarief is het tarief zonder btw, energiebelasting, opslag
duurzame energie- en klimaattransitie en vaste leveringskosten en/of eventuele andere toeslagen en/of
heffingen.
De vergoeding voor netto teruglevering wordt meegenomen in de jaar- of eindnota. Indien u een
betalingsachterstand heeft, dan heeft Greenchoice Zakelijk het recht om de vergoeding voor netto
teruglevering met het openstaande bedrag te verrekenen.
Wanneer u netto groene stroom aan Greenchoice Zakelijk teruglevert, dan levert u een product
aan Greenchoice Zakelijk. Om u de vergoeding daarvoor te betalen hanteert Greenchoice Zakelijk een self
billing methodiek. Wanneer u als ondernemer btw-plichtig bent, ontvangt u van ons een nota inclusief btw
voor het geleverde product. Wij kunnen deze nota enkel opstellen als het btw-nummer van uw onderneming
bij ons bekend is.
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Hieronder volgen drie versimpelde voorbeelden voor de berekening van de
teruglevering bij twee telwerken:
Voorbeeld 1:
U krijgt meer geleverd dan u heeft teruggeleverd:

Normaalperiode
Dalperiode
Totaal

Levering
14,000
12.000
26.000

Teruglevering
20.000
2.000
22.000

Jaarnota

Verbruik 400

In dit voorbeeld levert u in de normaalperiode meer terug dan u geleverd krijgt. Het overschot van 6.000
kilowattuur wordt verrekend met de aan u geleverde stroom in de dalperiode. Alle door u teruggeleverde
stroom wordt zo verrekend met de aan u geleverde stroom. Als u een slimme meter heeft, ziet u dit op uw
gespecificeerde jaar- of eindnota doordat per periode hetzelfde tarief is gehanteerd voor de aan u geleverde
stroom als voor de door u teruggeleverde stroom. Er is dan geen sprake van netto teruglevering. Het verbruik
van 400 kilowattuur wordt door Greenchoice Zakelijk na afloop van het leveringsjaar afgerekend tegen het
daarvoor overeengekomen tarief per kilowattuur.
Voorbeeld 2:
U levert meer terug dan u geleverd krijgt:

Normaalperiode
Dalperiode
Totaal

Levering
14.000
12.000
26.000

Teruglevering
17.500
10.000
27.500

Jaarnota

Netto teruglevering 1.500

In dit voorbeeld levert u in de normaalperiode meer terug dan u geleverd krijgt. Het overschot van 16.000
kilowattuur wordt verrekend met de aan u geleverde stroom in de dalperiode. In de dalperiode is er 12.000
kilowattuur aan u geleverd en heeft u 10.00 kilowattuur teruggeleverd. Het restant is dus 2.000 kilowattuur.
Het overschot uit de normaalperiode wordt hiermee verrekend. Er is dan sprake van netto teruglevering van
1.500 kilowattuur. Daarvoor ontvangt u van Greenchoice Zakelijk na afloop van het leveringsjaar de daarvoor
overeengekomen terugleververgoeding per kilowattuur.
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Voorbeeld 3:
Dit voorbeeld speelt alleen als u met Greenchoice Zakelijk bent overeengekomen dat de teruglevering per
telwerk wordt berekend en per telwerk een verschillende terugleververgoeding geldt.
U levert meer terug dan u geleverd krijgt:

Normaalperiode
Dalperiode

Levering
14.000
12.000

Teruglevering
17.500
10.000

Jaarnota
Netto teruglevering 3.500
Verbruik 2.000

In dit voorbeeld levert u in de normaalperiode meer terug dan u geleverd krijgt. Voor het overschot van 3.500
kilowattuur in de normaalperiode ontvangt u van Greenchoice Zakelijk na afloop van het leveringsjaar de
daarvoor overeengekomen terugleververgoeding per kilowattuur. In de dalperiode is er 12.000 kilowattuur
aan u geleverd en heeft u 10.000 kilowattuur teruggeleverd. Alle door u teruggeleverde stroom in de
dalperiode wordt verrekend met de aan u geleverde stroom in de dalperiode. Als u een slimme meter heeft,
ziet u dit op uw gespecificeerde jaar- of eindnota doordat per periode hetzelfde tarief is gehanteerd voor de
aan u geleverde stroom als voor de door u teruggeleverde stroom. Er is dan geen sprake van netto
teruglevering in de dalperiode. Het verbruik van 2.000 kilowattuur wordt door Greenchoice Zakelijk na afloop
van het leveringsjaar afgerekend tegen het daarvoor overeengekomen tarief per kilowattuur.
Greenchoice Zakelijk mag deze contractvoorwaarden en/of de netto terugleververgoeding
veranderen. Een reden daarvoor kan zijn een wijziging van wet- en/of regelgeving, bijvoorbeeld de
salderingsregeling. Als Greenchoice Zakelijk dat doet, informeert Greenchoice Zakelijk u tijdig schriftelijk of
digitaal hierover.
Op de leveringsovereenkomst tussen ons zijn deze voorwaarden,
eventuele contractvoorwaarden, de algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan
zakelijke afnemers 2021 en de kwaliteitscriteria van Greenchoice Zakelijk van toepassing. Deze kunt u
terugvinden op onze website www.greenchoice.nl/voorwaarden. Wanneer er sprake is van tegenstrijdigheden
geldt de volgende aflopende volgorde van belangrijkheid: 1) deze voorwaarden, 2) eventuele
contractvoorwaarden en 3) de algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan zakelijke
afnemers 2021.

Voorwaarden netto teruglevering – juli 2022
www.greenchoice.nl

Pagina 3/ 3

