Toelichting voorschot MeppelEnergie
Uitgangspunten en vaststelling voorschot
MeppelEnergie brengt u maandelijks een voorschot in rekening als aanbetaling op de energiekosten.
Uitgangspunt bij het vaststellen van de hoogte van dit bedrag is dat de voorschotten de werkelijke
verbruikskosten precies afdekken. Op deze manier hoeft u bij de jaarafrekening niet bij te betalen en
heeft u ook niet te veel vooruitbetaald.
Eenmaal per jaar worden, aan de hand van de stand van de warmtemeter, de betaalde voorschotten
verrekend met de werkelijke verbruikskosten (= de jaarafrekening).
Het vaststellen van de juiste hoogte van het voorschotbedrag is lastig. Zeker wanneer het gaat om
nieuwbouwwoningen. Er is immers nog geen zicht op het energieverbruik voor ruimteverwarming en
het verbruik voor warm tapwater. Bovendien zit er in nieuwbouwwoningen nog veel vocht waardoor er
tijdelijk meer warmte nodig is voor zowel de verwarming als het droogstoken. In het eerste jaar van
bewoning ligt het warmteverbruik daardoor hoger. Hoeveel hoger? Dat kan verschillen per woning.
Het voorschotbedrag voor het eerste jaar is berekend op basis van 3 componenten:
e
1 . De vastgestelde tarieven volgens het Tarievenblad 2019.
- Voor warmte zijn de tarieven voor alle woningen gelijk.
- Voor koude is de hoogte van het vastrechttarief afhankelijk van het woningtype waarin u
woont. MeppelEnergie onderscheidt 4 typen woningen.
e
2 . De inschatting van het gemiddeld verbruik per woningtype.
e
e
3 . Een correctiefactor voor het effect door “extra stookkosten 1 jaar nieuwbouwwoning”.
Het totale voorschot is verdeeld in 12 gelijke maandbedragen. Het verbruik aan warmte daarentegen
zal door het jaar heen variëren. In de stookmaanden verbruikt u voor de ruimteverwarming relatief veel
energie; in de zomer nagenoeg niet. Dat stookpatroon zal elk jaar weer verschillend zijn.
Het werkelijk verbruik dat u gaat realiseren kan afwijken van het voor uw woningtype ingeschatte
gemiddeld verbruik. Factoren die bepalen of u meer of minder verbruik gaat realiseren zijn onder
andere: de grootte (vloeroppervlakte, inhoud) en ligging van de woning, het in uw woning toegepaste
verwarmings- en ventilatiesysteem, de gezinssamenstelling, het gewenst comfort, uw stookgedrag en
uiteraard de weersomstandigheden.
In het eerste (start)jaar wordt het voorschot vastgesteld aan de hand van bovengenoemde factoren; in
de volgende jaren wordt het voorschotbedrag berekend aan de hand van historische verbruiksgegevens.
MeppelEnergie is voornemens tussentijdse meteropnames te doen. Aan de hand van de opgegeven
meterstanden kan dan een globale berekening/schatting gemaakt worden van het te verwachten
verbruik op jaarbasis. Vervolgens kan dan een inschatting gemaakt worden of het voorschot in de pas
loopt met het verwachte verbruik. Indien nodig kan het voorschot dan tijdig aangepast worden. Wilt u
zelf zicht houden op hoe uw energieverbruik zich ontwikkelt? Noteer dan periodiek de meterstanden.

Aanpassen van het voorschotbedrag
Wilt u het voorgestelde voorschotbedrag aanpassen, dan kan dat. Stuur in dat geval een mail naar
info@meppelenergie.nl onder vermelding van uw naam & adresgegevens én de actuele meterstand.
Geef tevens het nieuwe, gewenste voorschotbedrag aan.
MeppelEnergie kan, indien nodig, contact met u opnemen voordat het voorschotbedrag wordt
gewijzigd.
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