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Nog een maand en de zomervakanties beginnen alweer! Tijd om u even over een paar
belangrijke zaken te informeren:
1. Verlaging btw vanaf 1 juli 2022
2. Automatische incasso kan geregeld worden
3. Tarieven 2023 nog niet bekend

Verlaging btw-tarief vanaf 1 juli 2022
Vanaf 1 juli 2022 gaat er waarschijnlijk een tijdelijk verlaagd btw-tarief gelden. Op 16 juni is het
debat in de Tweede Kamer, DVEP houdt er al rekening mee en vraagt, indien nodig, standen
op. De btw op gas en elektriciteit gaat tot en met december 2022 van 21% naar 9%. Hoeveel de
verlaging precies oplevert, is dus afhankelijk van het verbruik. Het is momenteel nog onduidelijk
of deze btw-verlaging ook op andere componenten van de rekening betrekking heeft. Uw
voorschotbedrag wordt wel verlaagd.
Om te bepalen vanaf welke meterstand de verlaging intreedt, hebben wij de stand per 1 juli
nodig. U hoeft deze niet naar ons te mailen. In het geval van een slimme meter wordt de stand
uitgelezen.
Is er geen slimme meter, dan ontvangt u een verzoek per mail. De eerste
meterstandverzoeken zullen vanaf dinsdag 14 juni verstuurd worden met een uitloop tot
17 juni.
U heeft tot 18 juli de tijd om uw meterstanden door te geven. Als er na 18 juli geen meterstand
bekend is (uitgelezen of doorgegeven), dan zal de meterstand geschat worden. Deze geschatte
meterstand zal niet achteraf gecorrigeerd worden. Er komt geen tussentijdse afrekening. Bij
aansluitingen die maandelijks op daadwerkelijk verbruik afgerekend worden
(grootverbruikaansluitingen), wordt de btw-verlaging automatisch toegepast.

Automatische incasso wel zo makkelijk
Heeft u nog geen automatische incasso? Mail dan onder vermelding van uw klantnummer naar
frontoffice@dvep.nl om dit te regelen. Wel zo makkelijk!

Tarieven 2023
Deelnemers van Energie Voor Scholen worden in de resterende maanden van 2022 niet
geraakt door prijsstijging. Wel is het zo dat we het deel van het totale volume dat nog niet is
ingekocht (10% elektriciteit en 15% gas voor 2023), moeten inkopen tegen hogere prijzen. De al
ingekochte 90% en 85% dempen het effect van de gestegen marktprijzen flink, maar de prijzen
zullen ook voor deelnemers van Energie Voor Scholen stijgen in 2023. Exacte tarieven voor
2023 zijn nog niet te geven. Verdere berichtgeving vindt in september plaats.
Zie ook de nieuwsbrief van maart, klik hier.

Uw school in beeld op onze nieuwspagina?
Energie Voor Scholen publiceert regelmatig nieuwsberichten over deelnemers. De afgelopen
maanden over het Pleysier College, Ichthus College en de Lentiz onderwijsgroep. In de
artikelen kijken we steeds naar ontwikkelingen op het gebied van energie, energiebesparing en
duurzaamheid. U vindt de artikelen op onze nieuwspagina: klik hier.
Heeft uw school of scholengroep ook een interessante visie, ontwikkeling of doelstelling op
energiegebied en wilt u die delen met andere deelnemers? Stuur een mail naar Karin Michgels
en zij vraagt onze redacteur om contact met u op te nemen.

Lees meer verhalen over scholen en energie

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen berichten van Energie voor Scholen meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
Voor een goede ontvangst voegt u michgels@hellemansconsultancy.nl toe aan uw adresboek.

