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Onderstaande notitie geeft tekst en uitleg bij de voorbeeldfactuur 
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Het voorbeeldbericht betreft een factuur voor energielevering aan een gemeente. 

De factuur heeft betrekking op twee maanden (juli en augustus 2015), één 

aansluiting (EAN) met twee telwerken (piekverbruik en dalverbruik), die apart op 

de factuur worden vermeld. Voor elk van de 4 verbruiksregels (1,2,5 en 6) zijn 

aanvullende factuurregels opgenomen voor specificatie van de energiebelasting (3 

en 7) en heffing opslag duurzame energie (4 en 8). De laatste regel bevat een 

specificatie van 2 maal de heffingskorting (negatief bedrag). 

 

Factuurregel Bedrag  

(excl. btw) 

BTW 

1 Verbruik daluren (juli 2015)  €             115,83   €            24,32  

2 Verbruik piekuren (juli 2015)  €             248,14   €            52,11  

3 EB (juli 2015)  €             280,67   €            58,94  

4 ODE (juli 2015)  €               17,58   €              3,69  

5 Verbruik daluren (aug 2015)   €             118,03   €            24,79  

6 Verbruik piekuren (aug 2015)  €             278,83   €            58,55  

7 EB (aug 2015)  €             303,73   €            63,78  

8 ODE (aug 2015)  €               19,03   €              4,00  

9 EB vermindering (juli, aug 2015)  €              -53,10   €           -11,15  

    

 Totaal  €         1.328,74   €          279,04  

 BTW  €            279,04  

 Te betalen (incl. BTW)   €         1.607,78  

 

In de energie specifieke uitbreidingsvelden – UBLExtensions element – zijn de 

meteropnames gespecificeerd die ten grondslag liggen aan de verbruiksregels. 

Op de factuurregels wordt middels het EAN nummer in DeliveryLocation de link 

gelegd naar de uitbreidingsvelden. 

 

Een aantal opmerkingen ten aanzien van deze voorbeeldfactuur: 

 De Standaard Energie eFactuur is gericht op levering, netbeheer en 

meetdiensten. Er volgt nog een voorbeeld voor netbeheerders en 

meetverantwoordelijken. 
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 Niet alle elementen die volgens de Standaard Energie eFactuur kunnen 

worden gespecificeerd zijn opgenomen in dit voorbeeldbericht. Zie de 

standaard voor de beschrijving van alle elementen. 

 Het is mogelijk om meerdere aansluitingen op 1 factuur te combineren. In 

dit voorbeeld is gekozen voor slechts één aansluiting. 

 In de periode na oplevering van de 1.0 versie van de standaard en bij het 

opstellen van dit voorbeeldbericht zijn een aantal foutjes in de standaard 

aan het licht gekomen. Deze zijn opgenomen in het errata blad bij de 

standaard en de gecorrigeerde versie is gehanteerd voor dit 

voorbeeldbericht. 

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dat zijn we bereikbaar via 

helpdesk@energie-efactuur.nl 

 

 


