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Factuur

Klantnummer : E171213790
Factuurnummer : E18/00416719
Facturatieperiode : 01/02/2018 tot 28/02/2018
BTW klant : BTW-nr

Vragen over uw factuur?
Tel. 02 486 21 21 van maandag tot vrijdag van
8 uur tot 17.30 uur
of via email care@totalgp.be

Bedrijfsnaam
Aanspreking Voornaam Naam
Adres
Postcode Gemeente

Leveringsadres
Adres
Postcode Gemeente

Voorschotfactuur
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
EAN-code elektriciteit
541449206005670979

Netbeheerder elektriciteit
INFRAX LIMBURG - LIMBOURG
Elektriciteitspanne? n°078 35 34 33

Bedrag excl. BTW
Niet aan BTW onderworpen

BTW

Bedrag incl. BTW

€ 8,03

+ € 0,00

= € 8,03

€ 480,55

+ € 99,23

= € 579,78

Totaal

..........................................................................................................................................................................................................................
Te betalen
bedrag
€ 579,78
Aan 21% BTW onderworpen
€ 472,52
+ € 99,23
= € 571,75

Incl. BTW

Datum Vervaldag : 08/02/2018 conform onze algemene voorwaarden
Dit bedrag zal voorgelegd worden aan uw financiële instelling voor betaling op ons nummer BE38 0015 0942 4272 .

Naast administratieve kosten (min. 9 euro herinneringskosten en min. 15 euro aanmaningskosten) resulteert de niet-betaling van een factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder
ingebrekestelling in verwijlinteresten op alle vervallen onbetaalde bedragen aan de rentevoet die wordt bepaald door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag resulteert in de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere facturen van Total Gas & Power aan de
Klant waarvan de vervaldag nog niet was bereikt zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
Lampiris nv (maatschappij van de Groep Total) – Rue Saint-Laurent 54 – 4000 Luik – btw: BE 0859 655 570 – BNP Paribas Fortis: IBAN BE38 0015 0942 4272
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Nuttige informatie
Nuttige informatie over je contract
Opzegtermijn: Indien uw jaarlijks verbruik, van het geheel van de leveringspunten,
lager is dan 50 MWh voor elektriciteit en 100 MWh voor aardgas, is de
opzegtermijn voor het stopzetten van uw contract één maand en dit zonder
verbrekingsvergoeding. U kan onze algemene verkoopsvoorwaarden raadplegen
op volgende link http://www.gas-power.total.be/nl/verkoopsvoorwaarden of onze
klantendienst contacteren.
Algemene verkoopvoorwaarden:
www.gas-power.total.be/nl/verkoopsvoorwaarden

Wettelijke disclaimer: www.gas-power.total.be/nl/wettelijkeveplichtingen
Bemiddelingsprocedure: Indien onze diensten uw klacht niet konden
oplossen, dan kan u contact opnemen met de Ombudsdienst voor Energie,
Koningsstraat 47, 1000 Brussel Tel.: 02/211.10.60 | Fax: 02/211.10.69
Meer info op http://www.ombudsmanenergie.be/

Leveringsadres Adres, Postcode Gemeente

Elektriciteit
Facturatieperiode
van 01/02/2018 tot 28/02/2018

Duur van contract met Total Gas & Power
van 01/10/2017 tot 31/12/2018

Meternummer
51484105

€ 8,03

€ 472,52

Totaal niet aan
BTW onderworpen

Totaal aan 21%
BTW onderworpen

Totaal
€ 480,55
Exclusief
BTW

.................................................................................................................................................................................................................................................................................
Maandelijks
totaal elektriciteit
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Uw detailberekening van uw jaarlijks elektriciteitsverbruik
Evaluatie

Eenheidsprijs excl.
BTW

Niet aan BTW
onderworpen bedrag

Aan 21% BTW
onderworpen

Total
Enkelvoudig Elektriciteitstarief
Bijdrage groene energie/WKK
Abonnement

27.302 kWh
27.302 kWh
1 jaar

5,5010 c€/kWh
2,4756 c€/kWh
60,0000 €/jaar

1.501,90 €
675,90 €
60,00 €
2.237,80 €

1 jaar
27.302 kWh
27.302 kWh
27.302 kWh
31,96 €

4,3296 €/jaar
10,7718 c€/kWh
1,1716 c€/kWh
0,4376 c€/kWh
-15,0000 %

4,33 €
2.940,95 €
319,87 €
119,47 €
-4,79 €
3.379,83 €

27.302 kWh
25,45 €
27.302 kWh
1 jaar

0,3485 c€/kWh
-15,0000 %
0,1926 c€/kWh
5,0400 €/jaar

Distributie en Transport
Huur meter
Distrib. enkelvoudig
Transport
Taks GSC offshore
Taks GSC offshore - Degressiviteit
Taksen
Federale bijdrage
Federale bijdrage - Degressiviteit
Energiebijdrage
Bijdrage energiefonds

95,15 €
-3,82 €
52,58 €
5,04 €
96,37 €

52,58 €

Totaal
Totaal
/ 12
€ 2.237,80
€ 3.379,83
€ 148,95
................................................................................................................................................................................................................................................................
€ 5.766,58
€ 480,55
Maandelijks totaal elektriciteit
Total Gas &
Distributie en
Taksen
Exclusief
Exclusief
Power
Transport
BTW

BTW

Pagina : 4 / 4
Factuurdatum : 24/01/2018
Klantnummer : E171213790
Factuurnummer : E18/00416719
Facturatieperiode : 01/02/2018 tot 28/02/2018
BTW klant : BTW-nr

Nuttige informatie
Nuttige informatie over je afrekening
Uw meterstanden worden één keer per jaar opgenomen door de
distributienetbeheerder van uw regio. Deze bezorgt ons vervolgens
de gegevens over uw werkelijke verbruik. Zodra wij die meterstanden
hebben ontvangen, berekenen wij uw afrekeningsfactuur.
Het bedrag van die afrekeningsfactuur komt overeen met het verschil
tussen uw werkelijke verbruik en de voorschotten die u al hebt betaald.
Dit bedrag dient u te betalen zoals gewoonlijk. Als de afrekeningsfactuur
een creditnota is, krijgt u geld teruggestort.
De distributienetbeheerder (DNB) geeft ons ook een schatting van uw
verbruik voor het volgende jaar. Op basis van die gegevens zal het
bedrag van uw volgende voorschotfacturen worden berekend.
Het bedrag van uw voorschotfacturen kunt u aanpassen. Maak
daarvoor een account aan op www.gas-power.total.be/nl/mytotal, uw
persoonlijke klantruimte. Vervolgens kunt u het bedrag van uw
voorschotten zelf aanpassen aan uw eigen schatting van uw verbruik.
Nuttige informatie over de energieprijs, kosten en taksen :
Energieprijs : prijs voor de energie die wordt geleverd door Total Gas &
Power. Deze prijs wordt bepaald door Total Gas & Power.
Distributiekosten : wie uw netbeheerder is, hangt af van de regio
van het adres waarop Total Gas & Power de energie levert. De kosten
die zijn verbonden aan het transport en de distributie van de energie
worden bepaald door de distributienetbeheerder. Deze kosten staan op
uw factuur vermeld onder het specifieke kopje ‘Distributiekosten’.
Total Gas & Power factureert deze kosten aan u door zonder bijkomende
marge.
Taksen : de belastingen en de btw worden bepaald door de daarvoor
bevoegde instanties en staan op uw factuur vermeld onder het
specifieke kopje ‘Taksen’.
Total Gas & Power factureert deze kosten aan u door zonder bijkomende
marge.
Kortingen : dankzij de verschillende partnerschappen en
handelsovereenkomsten die Total Gas & Power heeft gesloten,
profiteert u regelmatig van korting op de energieprijs. Bovendien pakken
wij regelmatig uit met tijdelijke aanbiedingen. Houd dus onze website
goed in de gaten voor meer informatie hierover.

Brussel, 1 feruari 2018
Beste Klant,
Sommige bedragen op uw factuur zijn veranderd.
Wij maken hier van de gelegenheid gebruik om deze nieuwe bedragen te verklaren :


Taks :

Zoals u waarschijnlijk al vernomen hebt, is de « Bijdrage Energiefonds voor elektriciteit» (of zogenaamde
Turteltaks) voor al de leverpunten gelegen op het Vlaamse grondgebied door de Vlaamse Regering
aangepast in januari 2018.
De aangepaste heffing is niet langer gebaseerd op het jaarverbruik, maar wordt voortaan louter
aangerekend in functie van het spanningsniveau van het afnamepunt.
Wat betekent dit concreet voor u ?
U behaalt een financieel voordeel. Door de aanpassing van de taks betaalt u jaarlijks minder dan
voorheen.
Als laagspanningsverbruiker voor betrokken leveringspunt wordt uw bijdrage herleid naar een forfaitair
bedrag van 94,44€/jaar en dus 7,87€/maand
Doordat de wijziging echter pas op 28 december gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad, is de
herberekening nog niet gebeurd voor uw voorschotfactuur van januari maar is vanaf deze
voorschotfactuur (factuur van februari 2018) de aanpassing wel gemaakt geweest.
In de jaarafrekening zal automatisch rekening gehouden worden met deze overgang. De jaarafrekening
opgemaakt in 2018 zal m.a.w. voor een gedeelte de heffing uit 2017 bevatten gebaseerd op uw verbruik
en voor de maand januari 2018 de heffing uit 2018 gebaseerd op uw spanningsniveau.


Groenestroomcertifcaten :

De tarieven voor groenestroomcertificaten veranderen elk jaar en verschillen van gewest tot gewest en
hangen af van sommige andere criteria.
Wij nodigen u dus vriendelijk uit om deze, naargelang het adres van uw leveringspunt(en), te ontdekken op
www.gas-power.total.be/nl/groenestroomcertificaten
Wenst u meer informatie?
Neem dan gerust contact op met onze klantendienst op het nummer 02/486.21.21 of neem een kijkje op
onze website: www.gas-power.total.be/nl/uw-factuur-en-betalingen
Committed to better energy,

Corentin Pierre
Customer Care Manager

[Type text]

