
 

Aanvullende voorwaarden netto 
terugleververgoeding elektriciteit 
Deze voorwaarden zijn alleen voor jou van toepassing wanneer dit expliciet vermeld staat op jouw leveringsovereenkomst. 

 
Product:  
Terugleververgoeding van Pure Energie op zelf opgewekte elektriciteit met zonnepanelen, na 
saldering met de verbruikte elektriciteit (= netto kilowatturen). 
 
Klanten:  
Deze voorwaarden gelden voor consumenten die een leveringsovereenkomst voor elektriciteit zijn 
overeengekomen met Pure Energie en beleverd worden conform de reguliere prijzen, zoals aan jou 
getoond via onze eigen website. 
 
Vergoeding:  
De netto terugleververgoeding bij Pure Energie bedraagt per 1 augustus 2016 maximaal 14,52 
eurocent per netto kilowattuur, inclusief btw (21% btw = 2,52 eurocent) ingeval u meer kWh opwekt 
dan kWh verbruikt (= netto teruglevering). Zie verder volgende item ‘terugleverplafond’.   
 
Terugleverplafond: 
De netto terugleververgoeding ad. 14,52 eurocent geldt voor een netto teruglevering van stroom tot 
en met 1.500 kWh per jaar (= 365 dagen). Alle netto kilowatturen boven 1.500 kWh per jaar worden 
vergoed conform een leveringstarief (inclusief btw, exclusief wettelijke Energiebelasting en Opslag 
Duurzame Energie- en Klimaattransitie) dat contractueel is overeengekomen (zie je 
leveringsovereenkomst).  
 
De netto teruglevering van stroom wordt gesaldeerd per telwerk. In geval van 2 telwerken en beide 
telwerken leveren gezamenlijk meer dan 1.500 kWh netto terug, dan vindt verrekening plaats middels 
een verdeelsleutel.  
 
Verdeelsleutel: 
In geval beide telwerken gesaldeerd netto terugleveren, maakt de verdeelsleutel inzichtelijk welk 
percentage van de netto teruglevering > 1.500 kWh via het ‘normaal’ telwerktarief en welk deel via 
het ‘dal’ telwerktarief verrekend dient te worden (zie rekenvoorbeeld 3).  
 
Voorbeelden in geval van 2 telwerken: 
Hieronder geven we rekenvoorbeelden voor 3 scenario’s in geval van 2 telwerken. Alle 3 
rekenvoorbeelden gelden voor een per saldo hogere opwek dan verbruik op minimaal 1 telwerk. 
  
Rekensom 1: hogere opwek dan verbruik op 1 telwerk doch per saldo < 1.500 kWh 

- 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 dus alleen op telwerk ‘normaal’ netto terug. De gesaldeerde waarde is dan lager dan 1.500 
kWh, dus krijg je de volledige 340 kWh vergoed conform het tarief ad. 14,52 eurocent incl. btw. 
  
 



 
 
 
Rekensom 2: hogere opwek dan verbruik op 1 telwerk, per saldo > 1.500 kWh 

- Telwerk Normaal: je verbruikt 1.950 kWh en je eigen opwek is 4.220 kWh. Dat is per saldo een 
netto teruglevering van plus 2.270 kWh. 

- Telwerk Dal: je verbruikt 2.050 kWh en je eigen opwek is 1.780 kWh. De netto teruglevering 
is dan 0. 

 
Ook in dit scenario lever je alleen netto terug op telwerk ‘normaal’. Van de totale gesaldeerde waarde 
op telwerk ‘normaal’ ontvang je voor de eerste 1.500 kWh een tarief ad. 14,52 eurocent. De 
resterende 770 kWh wordt verrekend conform jouw contractuele leveringstarieven ‘normaal’ 
(inclusief btw, exclusief wettelijke EB en OBE).  
 
Rekensom 3: hogere opwek dan verbruik op 2 telwerken, per saldo > 1.500 kWh  

- Telwerk Normaal: je verbruikt 1.500 kWh en je eigen opwek is 3.000 kWh. Dat is per saldo een 
netto teruglevering van 1.500 kWh.  

- Telwerk Dal: je verbruikt 1.000 kWh en je eigen opwek is 1.500 kWh. Dat is per saldo een netto 
teruglevering van 500 kWh.   

 
In dit scenario lever je via beide telwerken netto terug. Per saldo (voor telwerk ‘normaal’ en telwerk 
‘dal’ samen) is dit 2.000 kWh. Je ontvangt voor de eerste 1.500 kWh het tarief ad. 14,52 eurocent. 
Voor het restant ad. 500 kWh hanteert Pure Energie vervolgens de verdeelsleutel. Het percentage 
dat je netto terugleverd via telwerk ‘normaal’ bedraagt 75% (1.500 kWh / 2.000 kWh) van de totale 
netto teruglevering. Het percentage dat je netto terugleverd via telwerk ‘dal’ bedraagt 25% (500 kWh 
/ 2.000 kWh) van de totale netto teruglevering. Derhalve wordt 375 kWh (75% van restant 500 kWh) 
verrekend conform je contractprijs telwerk ‘normaal’ (hoger tarief) en 125 kWh (25% van restant 500 
kWh) conform jouw contractprijs telwerk ‘dal’ (lager tarief).    
 
Rato bepaling: 
Voor het terugleverplafond per jaar ad. 1.500 kWh geldt een naar rato bepaling. Indien de afrekening 
plaatsvindt over een terugleverperiode van exact 365 dagen, dan krijg je de maximale 
terugleververgoeding (1.500 kWh tegen 14,52 eurocent). Vindt de afrekening plaats over een 
leveringsperiode die korter is dan 365 dagen, dan wordt het terugleverplafond ad. 1.500 kWh 
aangepast naar rato en wel op basis van de werkelijke afrekenperiode (aantal dagen).  
 
Voorbeeld: 
Aantal leveringsdagen / 365 dagen x 1.500 kWh = maximaal aantal kWh per jaar dat conform 14,52 
eurocent vergoed wordt. 
 
Disclaimer: 
Pure Energie behoudt te allen tijde het recht om de hoogte van de terugleververgoeding te wijzigen. 
We volgen de markt, wet- en regelgeving en zouden bij gegronde redenen de vergoeding kunnen 
aanpassen. Wij stellen jou als klant daarvan vooraf op de hoogte.  
 
Wanneer er tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en de algemene voorwaarden 
geconstateerd worden, zijn deze voorwaarden van toepassing. 
 
Meer informatie over salderen en terugleververgoeding kun je vinden op: https://pure-
energie.nl/acties/terugleververgoeding   
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