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Uw Nul-Op-de-Meter woning gaat heel anders met energie om dan u tot
nu toe gewend bent. Dit houdt ook in dat uw energieleverancier een
andere rol krijgt.
We leggen u graag uit waar u het beste op kunt letten.
In een woning met een traditionele energiehuishouding, zijn vooral de prijzen voor gas
en elektriciteit belangrijk. Deze prijzen hebben in deze situatie de meeste invloed op de
hoogte van uw rekening.
In een NOM-woning is vooral het teruglevertarief van belang. Dit is de prijs die uw
leverancier aan u betaalt voor elke teruggeleverde kWh elektriciteit. Dit tarief verschilt
per leverancier. In 2018 liepen de prijzen
uiteen van € 0,04 tot € 0,12.

Voorbeeld 1
Hans en Ina verhuizen naar een NOM-woning.
Zij zijn al jaren bij energieleverancier X en ze
blijven hier ook in hun nieuwe woning klant.
Energieleverancier X vergoedt € 0,06 per
terug geleverde kWh.
Na een jaar blijkt dat Hans en Ina 1500 kWh
meer hebben teruggeleverd dan ze hebben
afgenomen. Hans en Ina krijgen voor de
teruggeleverde energie 1500 x € 0,06 = € 90,van energieleverancier X

VERGELIJK DE TERUGLEVERTARIEVEN
Kijkt u alstublieft goed welke energieleverancier past bij uw situatie. Op:

Voorbeeld 2
Hans en Ina verhuizen naar een NOM-woning.
Zij zijn al jaren bij energieleverancier X maar
stappen over naar leverancier Y. Y vergoedt
€ 0,11 per teruggeleverde kWh.
Na een jaar blijkt dat Hans en Ina 1500 kWh
meer hebben teruggeleverd dan ze hebben
afgenomen. Hans en Ina krijgen voor de
teruggeleverde energie 1500 x € 0,11 = € 165,van energieleverancier Y.

www.energieleveranciers.nl/zonnepanelen/
terugleververgoeding-zonnepanelen
vindt u een actueel overzicht van de terugleververgoedingen. In de voorbeelden hiernaast kunt u zien wat het verschil kan zijn
tussen verschillende leveranciers.
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