
Stedin Netbeheer B.V.

Blaak 8

3011 TA Rotterdam

088 896 39 63

www.stedin.net

KvK Rotterdam 24289101

BTW NL 807517410B01

IBAN NL50 ABNA 0644 5320 68

BIC ABNANL2A

MAANDFACTUUR

Factuur voor:

VOORBEELDKLANT BV
Voorbeeldstraat 1
1234 XY VOORBEELDPLAATS

Factuurnummer

Contractrekening

Contractnummer

Relatienummer

Periode

Dagtekening

Vervaldatum

Transportsoort

EAN-code

Vestigingsadres

0123456789 
0123456789 
0123456789 
0123456789
maart 2018
10-04-2018
24-04-2018
Elektriciteit
888888888888888888 
Voorbeeldstraat 7
1234 XY PLAATS

Voor de nieuwe energiegeneratie

Op de diensten van Stedin Netbeheer B.V. zijn de algemene voorwaarden Aansluiting en Transport voor grootverbruikers van toepassing. Deze algemene voorwaarden 
kunt u vinden op http://www.stedin.net/grootzakelijk.

Retouradres: postbus 49, 3000 AA Rotterdam

VOORBEELDKLANT BV
Postbus 1234
1234 XY VOORBEELDPLAATS

3330AA32

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u uw maandfactuur voor de periode maart 2018. 
Stedin Netbeheer B.V. brengt de op deze factuur genoemde bedragen bij u in rekening. Wij verzoeken u dit 
bedrag vóór 24-04-2018 onder vermelding van betalingskenmerk  0123456789 te voldoen. Indien deze factuur 
niet tijdig wordt betaald bent u in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om u rente en 
incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten worden dan berekend met inachtneming van het 
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Omschrijving Bedrag excl. BTW BTW % Bedrag BTW Bedrag incl. 
BTW

Transportkosten € 1.590,96 21,00 € 334,10 € 1.925,06

Heeft u nog vragen over deze factuur? Wij helpen u op werkdagen graag via klantenservice@stedin.net of 
telefoonnummer 088 - 896 3963.
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Contractrekening

Contractnummer

Factuurnummer

Periode

Transport af- en onafhankelijk tarief

Periodieke aansluitvergoeding

EAN-code

Meetverantwoordelijke

20123456789 
0123456789 
0123456789 maart 
2018
MS-distributie
MS-distributie 
888888888888888888 
Joulz Meetbedrijf

Factuur voor:

VOORBEELDKLANT BV
Voorbeeldstraat 1
1234 XY VOORBEELDPLAATS

Voor de nieuwe energiegeneratie

Op de diensten van Stedin Netbeheer B.V. zijn de algemene voorwaarden Aansluiting en Transport voor grootverbruikers van toepassing. Deze algemene voorwaarden 
kunt u vinden op http://www.stedin.net/grootzakelijk.

SPECIFICATIE VERBRUIKEN ELEKTRICITEIT

Opnamedatum Omschrijving Hoeveelheid op aansluiting Soort

31-03-2018 Verbruik laag 50.137 kWh laag

31-03-2018 Verbruik normaal 46.155 kWh normaal

31-03-2018 Max 344 kW

SPECIFICATIE VASTGESTELD TRANSPORT ELEKTRICITEIT 

Periode kWh laag kWh normaal kW Hoogst gemeten max t/m 
maart 2018

03-2018 50.137 46.155 344 344

02-2018 57.444 37.105 331 0

01-2018 68.892 68.344 322 0

TOTAAL 176.473 151.604 997

SPECIFICATIE EXTRA BLINDVERBRUIK

Blindverbruik totaal 62% van verbruik laag en 
normaal

20% van verbruik 
teruglevering

Te berekenen blindstroom 
kVarh

0 59.702 0 0

SPECIFICATIE TRANSPORTKOSTEN

Omschrijving Aantal Afname Eenheid Prijs in euro Bedrag in euro

Transportonafhankelijk tarief 31/31 maa mnd 36,75000000 36,75
Periodieke vergoeding 
aansluitdienst MSD 31/31 maa mnd 56,23807500 56,24

Gecontracteerd transportvermogen 31/31 maa 347 kW 0,85663333 297,25

Afgenomen belasting 31/31 maa 344 kW 1,30710000 449,64

Verbruik laag            50137 kWh 0,00780000 391,07

Verbruik normaal            46155 kWh 0,00780000 360,01

TOTAAL 1.590,96
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Transportonafhankelijk tarief

Het transportonafhankelijke tarief is bedoeld om de kosten te 

dekken die uw netbeheerder maakt voor onder andere 

meteropname, dataverwerking en facturering. Deze kosten zijn 

niet gerelateerd aan uw energieverbruik of gecontracteerd 

vermogen.

Periodieke vergoeding aansluitdienst 

Periodieke vergoeding bedoeld om de kosten te dekken die uw 

netbeheerder maakt voor de instandhouding van uw aansluiting 

op het net. 

Gecontracteerd transportvermogen 

Dit is het vermogen in kW dat uw bedrijf in een bepaalde periode 

maximaal verwacht af te nemen. Dit vermogen is vastgelegd in 

het transportcontract met uw netbeheerder. 

Afgenomen belasting (Max)

Apart telwerk in de elektriciteitsmeter dat het hoogst afgenomen 

vermogen per maand registreert. De hoogte van het maandelijks 

maximaal vermogen is van invloed op de transportvergoeding die

u bent verschuldigd aan uw netbeheerder.

Verbruik laag 

Het laag tarief is het tarief voor uw verbruik op werkdagen in de 

daluren, in het weekend en op feestdagen (1 januari, 1e en 

2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinkster-

dag, 1e en 2e Kerstdag).

Verbruik normaal 

Het normale tarief is het tarief voor uw verbruik op werkdagen op 

normale uren.  

UW TRANSPORTNOTA TOEGELICHT 

Elektriciteit 

EAN-code 

In deze context: uniek 18-cijferig identificatienummer van uw 

elektriciteitsaansluiting(en). De EAN-code wordt onder andere 

gebruikt voor het uitwisselen van (meet)gegevens tussen 

leverancier en netbeheerder. 

Transportkosten 

Vergoeding bedoeld voor de kosten die uw netbeheerder maakt 

voor de infrastructuur, zoals de afschrijving van netten en 

gebouwen, de aanleg en de instandhouding van netten en de 

daaraan verbonden operationele kosten. Deze kosten zijn 

gerelateerd aan uw energieverbruik of gecontracteerd vermogen. 

Transport af- en onafhankelijk tarief 

Hier is aangegeven in welk tarief u bent ingedeeld voor het 

transport(on)afhankelijk deel. Meer informatie vindt u in ons 

tarievenblad elektriciteit.

Meetverantwoordelijke 

Hier is aangegeven van welk meetbedrijf wij de meetgegevens 

hebben ontvangen. 

Specificatie verbruiken elektriciteit

In deze tabel ziet u uw meterstanden per opnamedatum en 

hoeveel u op basis van deze meetgegevens verbruikt heeft.

Specificatie vastgesteld transport elektriciteit

In deze tabel staat het transport dat wij bij u in rekening brengen.

Specificatie transportkosten

Deze tabel geeft u een uitleg van hoe de kosten van het transport 

zijn opgebouwd.
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retouradres: Postbus 49, 3000 AA Rotterdam Stedin Netbeheer B.V.


Blaak 8


3011 TA Rotterdam


tel 088 896 39 63


fax 088 895 09 71


www.stedin.net


KvK Rotterdam 24289101


IBAN NL50 ABNA 0644 5320 68


BIC ABNANL2A


BTW NL 807517410B01


MAANDNOTA


Nota voor: Notanummer


Contractnummer


Relatienummer


Periode


Dagtekening


Vervaldatum


Transportsoort


EAN-code


597510000146
3000073949
1050010504
augustus 2013
26-09-2013
10-10-2013
Elektriciteit
871689276000049364


Stedin netwerkt


Op de diensten van Stedin Netbeheer B.V. zijn de algemene voorwaarden Aansluiting en Transport voor grootverbruikers van toepassing. Deze algemene voorwaarden 
kunt u vinden op http://www.stedin.net/grootzakelijk.


Geachte heer, mevrouw,


Hierbij ontvangt u uw MAANDNOTA voor de periode augustus 2013.
Stedin Netbeheer B.V. brengt de op deze nota genoemde bedragen bij u in rekening. Wij verzoeken u dit bedrag 
vóór 10-10-2013 onder vermelding van betalingskenmerk  597510000146 te voldoen.


Omschrijving Bedrag excl. BTW BTW % Bedrag BTW Bedrag incl. 
BTW


Transportkosten € 1.642,18 21,00 € 344,86 € 1.987,04
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Contractnummer 3000073949
Notanummer 597510000146
Periode augustus 2013
Transport af- en onafhankelijk tarief Trafo MS/LS
Periodieke aansluitvergoeding Trafo MS/LS
EAN-code 871689276000049364
Meetverantwoordelijke Stedin Meetbedrijf B.V. (ZH)


Nota voor:


Stedin netwerkt


Op de diensten van Stedin Netbeheer B.V. zijn de algemene voorwaarden Aansluiting en Transport voor grootverbruikers van toepassing. Deze algemene voorwaarden 
kunt u vinden op http://www.stedin.net/grootzakelijk.


SPECIFICATIE METINGEN ELEKTRICITEIT


Opnamedatum Herkomst Meternummer Eindstand Telwerk Soort Factor
31-08-2013 Opgenomen door Meetbedrijf 85893086 2.425 kWh laag 120
31-08-2013 Opgenomen door Meetbedrijf 85893086 10.400 kWh normaal 120
31-08-2013 Opgenomen door Meetbedrijf 85893086 250 kVarh laag 120
31-08-2013 Opgenomen door Meetbedrijf 85893086 632 kVarh normaal 120


Opnamedatum Omschrijving Hoeveelheid op aansluiting Soort
31-08-2013 Verbruik laag 8.772 kWh laag
31-08-2013 Verbruik normaal 52.632 kWh normaal
31-08-2013 Blindverbruik laag 688 kVarh laag
31-08-2013 Blindverbruik normaal 1.376 kVarh normaal
31-08-2013 Max 145 kW


SPECIFICATIE VASTGESTELD TRANSPORT ELEKTRICITEIT 


Periode kWh laag kWh normaal kW Hoogst gemeten max t/m 
augustus 2013


08-2013 6.120 36.720 145 145
TOTAAL 6.120 36.720 145
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Contractnummer 3000073949
Notanummer 597510000146
Periode augustus 2013
Transport af- en onafhankelijk tarief Trafo MS/LS
Periodieke aansluitvergoeding Trafo MS/LS
EAN-code 871689276000049364
Meetverantwoordelijke Stedin Meetbedrijf B.V. (ZH)


Nota voor:


Stedin netwerkt


Op de diensten van Stedin Netbeheer B.V. zijn de algemene voorwaarden Aansluiting en Transport voor grootverbruikers van toepassing. Deze algemene voorwaarden 
kunt u vinden op http://www.stedin.net/grootzakelijk.


SPECIFICATIE TRANSPORTKOSTEN


Omschrijving Aantal Afname Eenheid Prijs in euro Bedrag in euro
Transportonafhankelijk tarief 31/31 aug mnd 36,75000000 36,75
Periodieke vergoeding 
aansluitdienst 31/31 aug mnd 6,00000000 6,00


Gecontracteerd transportvermogen 31/31 aug              147 kW 1,87500000 275,63
Afgenomen belasting 31/31 aug              145 kW 1,90000000 275,50
Verbruik laag             2652 kWh 0,02100000 55,69
Verbruik laag             3468 kWh 0,01140000 39,54
Verbruik normaal            15912 kWh 0,04200000 668,30
Verbruik normaal            20808 kWh 0,01140000 237,21
Systeemdiensten namens TenneT            18564 kWh 0,00111000 20,61
Systeemdiensten namens TenneT            24276 kWh 0,00111000 26,95
TOTAAL 1.642,18
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Elektriciteit 


EAN-code 


In deze context: uniek 18-cijferig identificatienummer van uw 


elektriciteitsaansluiting(en). De EAN-code wordt onder andere 


gebruikt voor het uitwisselen van (meet)gegevens tussen 


leverancier en netbeheerder. 


 


Transportkosten 


Vergoeding bedoeld voor de kosten die uw netbeheerder maakt 


voor de infrastructuur, zoals de afschrijving van netten en 


gebouwen, de aanleg en de instandhouding van netten en de 


daaraan verbonden operationele kosten. Deze kosten zijn 


gerelateerd aan uw energieverbruik of gecontracteerd vermogen. 


Transport af- en onafhankelijk tarief 


Hier is aangegeven in welk tarief u bent ingedeeld voor het 


transport(on)afhankelijk deel. Meer informatie vindt u in ons 


tarievenblad elektriciteit.


 


Meetverantwoordelijke 


Hier is aangegeven van welk meetbedrijf wij de meetgegevens 


hebben ontvangen. 


Specificatie metingen elektriciteit


In deze twee tabellen ziet u uw meterstanden per opnamedatum 


en hoeveel u op basis van deze meetgegevens verbruikt heeft.


Herkomst


De herkomst laat zien hoe wij aan onze gegevens komen. Uw 


meterstanden kunnen opgenomen zijn door het meetbedrijf, 


geschat zijn door het meetbedrijf of niet ontvangen (wat inhoudt 


dat Stedin een schatting heeft gemaakt op basis van voorgaande 


maanden). 


Factor


Dit is de vermenigvuldigingsfactor van uw meter. In dit geval: 


1 kWh gemeten op de meter = 120 kWh daadwerkelijk verbruikt.


Omschrijving


De omschrijving verbruik laag, verbruik normaal en max staan 


uitgelegd onder punt 14, 15 en 16.


Specificatie vastgesteld transport elektriciteit


In deze tabel staat het transport dat wij daadwerkelijk bij u in 


rekening brengen. Het is een vertaling van de gegevens uit de 


vorige tabel.


Specificatie transportkosten


Deze tabel geeft u een uitleg van hoe de kosten van het transport 


zijn opgebouwd.


Transportonafhankelijk tarief


Het transportonafhankelijke tarief is bedoeld om de kosten te 


dekken die uw netbeheerder maakt voor onder andere 


 meteropname, dataverwerking en facturering. Deze kosten zijn niet 


gerelateerd aan uw energieverbruik of gecontracteerd vermogen. 


Periodieke vergoeding aansluitdienst 


Periodieke vergoeding bedoeld om de kosten te dekken die uw 


netbeheerder maakt voor de instandhouding van uw aansluiting 


op het net. 


Gecontracteerd transportvermogen 


Dit is het vermogen in kW dat uw bedrijf in een bepaalde periode 


maximaal verwacht af te nemen. Dit vermogen is vastgelegd in het 


transportcontract met uw netbeheerder. 


Afgenomen belasting (Max)


Apart telwerk in de elektriciteitsmeter dat het hoogst afgenomen 


vermogen per maand registreert. De hoogte van het maandelijks 


maximaal vermogen is van invloed op de transportvergoeding die 


u bent verschuldigd aan uw netbeheerder. 


Verbruik laag 


Het laag tarief is het tarief voor uw verbruik op werkdagen in de 


daluren, in het weekend en op feestdagen (1 januari, 1e en 


2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinkster-


dag, 1e en 2e Kerstdag). 


 


Verbruik normaal 


Het normale tarief is het tarief voor uw verbruik op werkdagen op 


normale uren. 


Systeemdiensten namens TenneT  


Diensten die TenneT, de beheerder van het landelijke 


 hoogspanningsnet, uitvoert om het transport van elektriciteit over 


alle netten op een veilige en doelmatige wijze te waarborgen, om 


grootschalige storingen van het transport van elektriciteit op te 


lossen, en om de energiebalans op alle netten te handhaven of te 


herstellen. De vergoeding voor de systeemdiensten wordt via de 


transportnota van Stedin geïnd voor TenneT, de landelijke 


netbeheerder. 


UW TRANSPORTNOTA TOEGELICHT 
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