
  

 

Pure Energie | Hengelosestraat 585, Postbus 3141 7500 DC Enschede |  088 101 3000 |  zakelijk@pure-energie.nl 

  www.pure-energie.nl  |  IBAN NL05 RABO 0166 2953 10  |  BIC RABONL2U  |  KVK 08117244  |  BTW NL8123.048.83B.01 

Terugleververgoeding  

zakelijke klanten 
 

 
 
Aanvullende voorwaarden zakelijke terugleververgoeding elektriciteit 
 
 

Product 
Terugleververgoeding van Pure Energie voor zelf opgewekte elektriciteit door middel van 
zonnepanelen. 
 

Klanten 
Deze voorwaarden gelden voor zakelijke klanten die op of na 1 oktober 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 zakelijke 
klanten met een variabel tarief, waarvan de overeenkomst met Pure Energie al voor 1 oktober 2021 is 
gestart. 
 
Voor alle zakelijke klanten met een lopende overeenkomst met een vast tarief die voor 1 oktober is 
afgesloten gelden dezelfde teruglevervoorwaarden zoals deze waren op het moment van afsluiten, 
totdat er wordt verlengd.  
 

Klein- of grootverbruiker? 
Welke terugleververgoeding voor u geldt, hangt af van of u een kleinverbruiker of een grootverbruiker 
bent. Wij spreken van een grootverbruiker als u beschikt over een aansluiting op het Nederlands 
elektriciteitsnet met een doorlaatwaarde van groter dan 3x80 Ampère.  
 

Vergoeding zakelijke kleinverbruiker 
Wat u opwekt en verbruikt wordt tegen elkaar weggestreept. Voor de energie die u meer opwekt dan 
verbruikt (netto teruglevering), ontvangt u een terugleververgoeding. De hoogte van de 
terugleververgoeding staat vermeld op uw energiecontract. Als u een zakelijke overeenkomst met een 
variabel tarief voor onbepaalde tijd bij ons heeft, dan kan de terugleververgoeding gedurende de 
looptijd van deze zakelijke overeenkomst wijzigen. Wij informeren u tijdig over eventuele 
tariefwijzigingen op het variabele tarief, waarna de gewijzigde tarieven gelden. De in uw zakelijke 
overeenkomst genoemde bedragen zijn excl. BTW tenzij anders aangegeven.  
 
De terugleververgoeding geldt per telwerk. Hieronder geven we twee rekenvoorbeelden voor 
scenario’s in geval van twee telwerken.  
 
Rekensom 1:  

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

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

 
U levert alleen op telwerk ‘normaal’ netto terug, dus krijgt u 340 kWh vergoed conform de 
terugleververgoeding voor de energie die u meer opwekt dan verbruikt. 
 
Rekensom 2:  

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

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

 
U levert op beide telwerken netto terug, dus krijgt u 490 kWh (340 kWh + 150 kWh) vergoed conform 
de terugleververgoeding voor de energie die u meer opwekt dan verbruikt.  
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zakelijke klanten 
 
 
 
 
 
Vergoeding zakelijke grootverbruiker 
Voor alle aansluitingen groter dan 3x80 Ampère geldt dat voor alle energie die u opwekt u een vaste 
terugleververgoeding ontvangt. We strepen uw opwek dus niet weg tegen uw verbruik. De hoogte van 
de terugleververgoeding staat vermeld op uw energiecontract. Als u een zakelijke overeenkomst met 
een variabel tarief voor onbepaalde tijd bij ons heeft, dan kan de terugleververgoeding gedurende de 
looptijd van deze zakelijke overeenkomst wijzigen. Wij informeren u tijdig over eventuele 
tariefwijzigingen op het variabele tarief, waarna de gewijzigde tarieven gelden. De in uw zakelijke 
overeenkomst genoemde bedragen zijn excl. BTW tenzij anders aangegeven.  
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