
 

 

 

 Pagina 1 van 2 september 2015 

  

Energieflits 16:  

Procedure meterstanden voor jaarafrekening 

Wij krijgen regelmatig vragen over hoe het proces van de meterstanden zal 
verlopen. Het doorgeven van meterstanden is belangrijk, omdat u dan een 
jaarafrekening krijgt op basis van uw daadwerkelijke verbruik. Op die manier 

voorkomt u dat u, in de toekomst wordt geconfronteerd met een veel te hoge of 
te lage afrekening omdat is uitgegaan van verkeerde ingeschatte meterstanden. 

 
 
Eneco: uw leverancier van aardgas 

 
Let op: geef uw keuze vóór 15 oktober door aan Eneco: 

Kiest u voor de hieronder vermelde optie 1, 2 of 3, geef uw keuze dan vóór 
15 oktober 2015 door.  
Geeft u geen keuze door, dan wordt de meterstandenkaart per post naar het 

leveringsadres (school, gymzaal etc.) verzonden. U kunt uw keuze doorgeven 
via energievoorscholen@eneco.com o.v.v. Keuze Meterstanden 1-1-2016. 

 
Hoe wilt u uw meterstanden doorgeven? 
Voor uw kleinverbruiksaansluitingen dient u jaarlijks de meterstanden door te 

geven. Eneco biedt u de volgende mogelijkheden om uw meterstanden door te 
geven: 

1. Meterstandenkaarten gebundeld per post naar één postadres per contractant 
(bijvoorbeeld uw administratie) 

2.  Meterstandenkaart per e-mail naar één e-mailadres per contractant 

3. Door Eneco aangeleverd Excelbestand per e-mail (alleen bij minimaal 20 
aardgasaansluitingen per contractant) 

  
Gasmeter 
 
*Vult u alleen de meterstanden in vóór het rode vak. 
  
  
 

 
 
 
 

 

 
U ontvangt uw kaart, e-mail of Excel in de week van 30 november. 
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DVEP Energie: uw leverancier van elektriciteit 
 

DVEP Energie vertrouwt erop dat de respons op de uitvraag van de meterstanden 
net zo succesvol wordt als de afgelopen jaren. 

 
U ontvangt van DVEP Energie altijd een e-mail wanneer uw meterstanden nodig 
zijn voor het maken van de jaarafrekening. Dit moment wordt bepaald door de 

netbeheerder. Dit moment is afhankelijk van de afrekenperiode die door u 
gekozen is in de leveringsovereenkomst. Indien er geen keuze is gemaakt wordt 

dit moment bepaald door de netbeheerder. 
Indien uw aansluitingen per kalenderjaar worden afgerekend, ontvangt u een 
verzoek op uw e-mailadres dat bekend is bij DVEP Energie. In het verzoek staat 

een link, waarmee gemakkelijk en snel online meterstanden ingevuld kunnen 
worden. Heeft uw stichting meerdere elektriciteitsaansluitingen, dan ontvangt u 

voor iedere aansluiting een apart verzoek. 
  
De uitvraag van de meterstanden voor kleinverbruik aansluitingen zonder slimme 

meter zal woensdag 2 december 2015 zijn. Bij geen ontvangst van de 
meterstanden ontvangt men een 1e herinnering op 9 december, en eventueel 

een 2e herinnering en tevens laatste op 7 januari 2016. 
  
Bij geen ontvangst van de meterstanden ontvangt u geen jaarafrekening(en) en 

zal de traditionele manier gevolgd worden. Dit betekent dat wanneer de 
netbeheerder een nieuwe stand communiceert, dat dit de stand wordt waarop de 

aansluiting een afrekening ontvangt. Dit moment is vooraf niet te bepalen.  
  

Samengevat: 

Doorgeven van de standen wanneer er om wordt gevraagd is belangrijk! 

 
Eneco: aardgas 

- U geeft vóór 15 oktober de door u gekozen manier van opvragen van standen 
door aan Eneco. Geeft u niets door, dan komt er een meterstandenkaart per 
post naar het adres waar de aansluiting zich bevindt.  

- U kunt uw standen t/m 8 januari 2016 doorgeven. 
 

DVEP Energie: elektriciteit 
- U krijgt vanzelf een mail van DVEP Energie als uw standen nodig zijn.  
- De uitvraag kan het hele jaar door plaatsvinden (januari is dan niet uw 

afrekenmaand). 

 
 

Vragen? 
U kunt met al uw vragen op energiegebied terecht bij Energie Voor Scholen. 
Neemt u contact op met Karin Michgels, michgels@hellemansconsultancy.nl of 

030-2255010 
 

 

Namens de Stuurgroep Energie  

Verus, VBS, VGS, LVGS en VOS/ABB 
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