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Aanvullende voorwaarden netto terugleververgoeding elektriciteit 
 

Product 
Terugleververgoeding van Pure Energie op zelf opgewekte elektriciteit met zonnepanelen, na saldering 
met de verbruikte elektriciteit (= netto kilowatturen). 
 

Klanten 
Deze voorwaarden gelden voor klanten die op of na 21 september 2021 een leveringsovereenkomst 
voor elektriciteit zijn overeengekomen met Pure Energie en energie terugleveren of gaan terugleveren 
aan Pure Energie. Deze voorwaarden gelden ook voor alle klanten met een variabel tarief, waarvan de 
overeenkomst met Pure Energie al voor 1 oktober 2021 is gestart. 
 
Voor alle klanten met een vast tarief die voor 21 september 2021 een leveringsovereenkomst hebben 
afgesloten gelden andere voorwaarden, totdat de overeenkomst wordt verlengd. 
 

Vergoeding 
De hoogte van de terugleververgoeding staat vermeld op je energiecontract en kun je terugvinden via 
Mijn Pure Energie. De getoonde bedragen zijn inclusief 21% btw en gelden als je meer kWh opwekt dan 
kWh verbruikt (=netto teruglevering).  
 

Terugleververgoeding in geval van twee telwerken 
De terugleververgoeding geldt per telwerk. Hieronder geven we twee rekenvoorbeelden voor 
scenario’s in geval van twee telwerken.  
 
Rekensom 1:  

- Telwerk normaal: je verbruikt 1.700 kWh en je eigen opwek is 2.040 kWh. Dat is per saldo een 
netto teruglevering van plus 340 kWh. 

- Telwerk dal: je verbruikt 1.850 kWh en je eigen opwek is 1.360 kWh. De netto teruglevering is 
dan 0. 

 
Je levert alleen op telwerk ‘normaal’ netto terug, dus krijg je 340 kWh vergoed conform de 
terugleververgoeding. 
 
Rekensom 2:  

- Telwerk normaal: je verbruikt 1.700 kWh en je eigen opwek is 2.040 kWh. Dat is per saldo een 
netto teruglevering van plus 340 kWh. 

- Telwerk dal: je verbruikt 1.850 kWh en je eigen opwek is 2.000 kWh . Dat is per saldo een netto 
teruglevering van plus 150 kWh. 

 
Je levert op beide telwerken netto terug, dus krijg je 490 kWh (340 kWh + 150 kWh) vergoed conform 
de terugleververgoeding.  
 
 
Meer informatie over salderen en de terugleververgoeding kun je vinden op:  
https://pure-energie.nl/acties/terugleververgoeding 
 

 

Netto terugleververgoeding 
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