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Tel: 078 15 62 62
Fax: 015 40 41 92
business.relations@eneco.com
Web: eneco.be/business

EEN TECHNISCH PROBLEEM?
Een storing?
Elektriciteit - GASELWEST
Tel. 078 35 35 00

FRUCTIUS CVBA
tav dienst boekhouding 
Gaston Bersstraat 221 
3500 Hasselt 
BELGIË

Uw energieleverancier heet voortaan Eneco.
Gebruik vanaf nu ons nieuwe BTW-nummer
en onze nieuwe contactgegevens!

Maandelijkse factuur

VOORBEELDFACTUUR Maatschappelijke zetel
FRUCTIUS CVBA  
Gaston Bersstraat 221 
3500 Hasselt

Klantnummer: 
Factuurdatum: 
Factuurnummer: 
Ondernemingsnummer:

VRAGEN VOOR ENECO?
Klantendienst Eneco 
Battelsesteenweg 455i 
2800 Mechelen 
Werkdagen,
van 8.30 tot 17 uur
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Verbruiksadres: Tienbundersweg 2, 3390 TIELT-WINGE, SITE 8

Elektriciteit 02/07/2018 - 01/08/2018 EAN 541113330007654321 Referentie: SITE 8

Verbruik excl. BTW€ 20,98 incl. BTW€ 23,69

BTW - berekening Totaal

excl. BTW€ 20,98
BTW Basis bedrag BTW-bedrag
0% € 8,06 € 0,00

21% € 12,92 € 2,71

€ 23,69

Betalingsgegevens
We vragen u het bedrag voor de uiterste betaaldatum via overschrijving te betalen 
Uiterste betaaldatum: 18 september 2018 
Bedrag: € 3.529,55 
Rekeningnummer: BE54 0018 1567 5197 GEBABEBB 
Gestructureerde mededeling:    +++321/0000/03210+++

Bij laattijdige betaling is Eneco gerechtigd verwijlinteresten aan te rekenen conform de algemene voorwaarden of toepasselijk recht. Gebruik  bij voorkeur een domiciliëring. 
Afrekening onder voorbehoud van latere correcties of herfacturatie ingevolge gewijzigde verbruiksgegevens door de netbeheerder.
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Detail Elektriciteit

Algemene gegevens
Je product voor de periode 02/07/2018  - 01/08/2018 is Eneco Optipower
Factuurnummer:
EAN
Distributienetbeheerder:

182345011011  
541113330007654321 
Gaselwest

Leveringsadres:

Meternummer:
Referentie:

Tienbundersweg 2, 3390 
TIELT-WINGE, SITE 8

ST 8

Verbruiksgegevens
Periode Begin meterstand Eind meterstand Verbruik

Gemeten Verbruik Stille uren: 0,014 MWh

Gemeten Verbruik Normale uren: 0,011 MWh

Gecontracteerd Vermogen: 1 kW

Gecontracteerd Verbruik: 0,323 MWh

Facturatiegegevens

Energiekosten Eneco (excl. BTW) 

Periode Verbruik Eenheidsprijs BTW Totaal excl. BTW

Groen - vlottend - normale uren 02/07/18 - 31/07/18 0,011 MWh 64,082 €/MWh 21% € 0,70

Groen - vlottend - normale uren 01/08/18 - 01/08/18 0,001 MWh 69,314 €/MWh 21% € 0,07

Groen - vlottend - stille uren 02/07/18 - 31/07/18 0,014 MWh 45,790 €/MWh 21% € 0,64

Groen - vlottend - stille uren 01/08/18 - 01/08/18 0,001 MWh 51,022 €/MWh 21% € 0,05

Bijdrage warmtekracht 02/07/18 - 01/08/18 0,027 MWh 2,593 €/MWh 21% € 0,07

Bijdrage groene stroom 02/07/18 - 01/08/18 0,027 MWh 19,501 €/MWh 21% € 0,52

€ 2,05

Nettarieven (kosten voor de distributienetbeheerder) 

Periode BTW Totaal excl. BTW

Werkelijke Dist. kosten 02/07/18 - 01/08/18 21% € 10,36

Werkelijke Transp. kosten 02/07/18 - 01/08/18 21% € 0,32

€ 10,68

Belastingen, heffingen en toeslagen (kosten overheid) 

Periode Verbruik Eenheidsprijs BTW Totaal excl. BTW

Bijdrage op de Energie 02/07/18 - 01/08/18 0,027 MWh 1,852 €/MWh 21% € 0,05

Federale bijdrage (FB) 02/07/18 - 01/08/18 0,012 MWh 3,333 €/MWh 0% € 0,04

Bijdrage energiefonds 02/07/18 - 01/08/18 0% € 8,02

Federale toeslag GSC 02/07/18 - 01/08/18 0,027 MWh 5,185 €/MWh 21% € 0,14

€ 8,25
Totaal

Bedrag 0% BTW € 8,06

Bedrag 21% BTW € 12,92

BTW bedrag € 2,71

Totaal BTW incl. € 23,69
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Inzicht in uw verbruik
Onderstaande grafiek geeft de evolutie van uw verbruik weer en is opgemaakt op basis van uw verbruik op 365 dagen, rekening houdend met 
winter- of zomerperiodes

Historisch Verbruik (MWh) 541113330007654321 Historisch Verbruik (MWh) 541113330007654321

Maandelijks: Totaal verbruik

0,1490,1430,120Norm. uren
0,1860,1790,151Stille uren

2016 2017 2018
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Bijlage
Bekijk uw facturen online met de nieuwe Eneco invoice viewer  
Eneco heeft voor u een nieuwe tool ontwikkeld, de Eneco invoice viewer. Die maakt het beheer van uw energiefacturen voortaan 
nog eenvoudiger.  
Deze tool geeft u een duidelijk overzicht van uw energiefacturen van de laatste 36 maanden en de bijhorende informatie zoals 
factuurnummer, -type en -datum, vervaldatum en bedrag. De facturen zijn natuurlijk ook downloadbaar in pdf. U kunt bovendien 
heel makkelijk  zoeken en filteren op verschillende parameters (EAN, adres, factuurnummer en factuurdatum) en uw filters opslaan 
om zo uw toekomstige zoekopdrachten te vereenvoudigen. Tot slot brengen we u ook per e-mail op de hoogte wanneer er nieuwe 
facturen beschikbaar zijn.  
Heeft u al een login voor de online klantenzone? Meld u dan aan, klik op 'Eneco invoice viewer' en vul het formulier in om toegang 
te krijgen tot deze nieuwe tool.  
Heeft u vragen of heeft u nog geen login voor de online klantenzone? Contacteer dan het Eneco Business Relations team op 078 
15 62 62 of via business.relations@eneco.com. 

Algemene informatie:  
Betwistingen van deze factuur dienen per aangetekend 
schrijven te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van 
Eneco Belgium nv binnen de 12 maanden na ontvangst van de 
factuur. 

Reactieve energie  
Naast gebruiker van actieve energie (voor omzetting naar 
mechanische, thermische, lichtenergie,...) bent u ook gebruiker 
van reactieve energie. Deze reactieve energie brengt geen 
nuttige arbeid met zich mee. Afhankelijk van het afgenomen 
reactief verbruik t.o.v het afgenomen actief energieverbruik, 
zal een gedeelte van het reactief energieverbruik al dan niet 
aangerekend worden. In de meeste gevallen kan het reactief 
energieverbruik gecompenseerd worden door een in alle 
opzichten correct gedimensioneerde condensatorbatterij. 
Belangrijk is dat zowel de voorstudie als de installatie 
uitgevoerd wordt door een expert en dat nadien het juiste 
onderhoud gebeurt. Contacteer ons, ENECO neemt de tijd om 
u een antwoord te formuleren.

Oorsprong energie  
Oorsprong van het door u afgenomen elektriciteitsproduct 
(2016): 100% hernieuwbare energiebronnen, 0% WKK, 0% 
fossiele brandstoffen, 0% nucleair, 0% onbekend. Oorsprong 
van het totaal van de door Eneco geleverde elektriciteit 
(2016): 65,80% hernieuwbare energiebronnen, 0% 
kwalitatieve warmtekrachtkoppeling, 15,41% fossiele 
brandstoffen, 18,79% nucleair, 0% onbekend. Voor de 
levering van onze groene elektriciteit leggen wij groene 
stroomcertificaten en garanties van oorsprong voor aan de 
VREG. 

Glossarium  

Kosten Groene Stroom & Kosten WKK: Eneco levert een jaarlijks 
vastgelegde bijdrage tot de ontwikkeling van de productie van 
elektriciteit uit hernieuwbare energie en uit 
warmtekrachtkoppeling via het systeem van groene stroom en 
WKK-certificaten. De kosten verbonden aan de wettelijke 
verplichtingen inzake de groene stroom en 
warmtekrachtkoppeling zijn niet in de ENECO energiekost 
inbegrepen en worden afzonderlijk aan de klant aangerekend. 

Federale bijdrage bestaat uit volgende componenten voor 
elektriciteit en aardgas: werking CREG, sociaal fonds (OCMW), en 
overheidsstudies. Voor elektriciteit bestaat de federale bijdrage 
ook uit volgende componenten : nucleair passief, kyotofonds en  
beschermde klanten. 

Bijdrage op de energie : indirecte belasting (accijnzen) op het ter 
beschikking stellen en verbruik van gas en elektriciteit. De 
opbrengst van de energiebijdrage is bestemd voor het Fonds 
voor het financieel evenwicht in de sociale zekerheid. 

Netbeheerder: Je netbeheerder is verantwoordelijk voor de 
goede en veilige werking van het elektriciteits -en aardgasnet. 
Alle storingen aan het distributienet of de aansluiting (inclusief 
de meter) dien je aan hen te melden. Bovendien doen zij ook de 
jaarlijkse meteropname in je buurt. 

Bijdrage Energiefonds financiert de werking van de VREG, het 
sociaal energiebeleid, het beleid inzake rationeel energieverbruik, 
beleid inzake WKK en het beleid inzake hernieuwbare 
energiebronnen. 

Prosumententarief: Aanvullend capaciteitstarief in het Vlaamse 
Gewest dat van toepassing is voor alle netgebruikers met een 
productieinstallatie met een vermogen van max 10 kVA met een 
terugdraaiende teller. 

Federale toeslag GSC compenseert de kosten die door de 
transmissienetbeheerder gedragen worden naar aanleiding van 
de aankoop- en verkoopverplichting van 
groenestroomcertificaten (GSC). 

Transport/Distributiekosten  
Desgevallend zijn transport- en/of transmissiekosten inbegrepen 
in de energiekost (indien contractueel overeengekomen). 




