
Lerend Netwerk Energie Efficiëntie (STEEEP) 
 
“Uw energiefactuur ontleed” 



Wie is Electrabel?  
Electrabel is een dochteronderneming van GDF SUEZ 
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http://www.laborelec.be/ENG
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http://www.google.be/url?url=http://www.investinbrussels.com/en/index.cfm/setting-up-for-business/advisors-database-for-foreign-investors/tractebel-engineering-sa/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Fzl_VMmTFoK3PfnfgNAF&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=9xWfH-3EsDZlcCjPXin7jw&usg=AFQjCNEDPEDpfa3udzN99BOKhI3Jii8hpQ


■ De vrije markt 

■ Uw energiefactuur - basiscomponenten 

■ Een concreet voorbeeld van een energiefactuur 

 

Agenda 
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Productie 
elektriciteit 

Transportnetwerk 
beheerder 

Import 
aardgas 

Distributienet 
Beheerder  

Klant 
   leveringscontract 

Leverancier 

De vrije markt 



Basiscomponenten : een woordje uitleg… 

2200 W (=2,2 kW) 

friteuse 

= 2,2  kW x 1h =2,2 kWh 

1 uur frieten bakken 

Kilowattuur (kWh)  

= VERBRUIK 

= energie 

= VERMOGEN 

= benodigde capaciteit 

Watt (W) 
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Tijdstip van verbruik is belangrijk 
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Tijdstip van verbruik is belangrijk 
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Tijdstip van verbruik is belangrijk 

8 



9 

Piek 

Feestdag 
Test 
noodgroep 

Stille uren 

Normale uren 

kW
 (

ve
rm

o
ge

n
) 

Een lastprofiel: uw verbruik in een oogopslag 



En meer in detail….. 



Cosphi 



Cosphi 



Elektriciteitsverbruik van 
 

1000 kWh = 1 MWh = 360 kg CO2 



Uw energiefactuur 
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Eenheidsprijs 
€/kWh 

Verbruik 
kWh 

Elektriciteit 



De energieprijs de dag van vandaag is deze van morgen niet… 

Bron: [INFO] Weekly market info 27/11/14 -03/12/14 

De hierin opgenomen prijzen zijn een weergave van de prijzen gepubliceerd op de website van het 
relevante handelsplatform 
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De energieprijs de dag van vandaag is deze van morgen niet… 

Bron: [INFO] Weekly market info 27/11/14 -03/12/14 

De hierin opgenomen prijzen zijn een weergave van de prijzen gepubliceerd op de website van het 
relevante handelsplatform 



Uw energiefactuur 
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Eenheidsprijs  
€/kWh 

Verbruik 
kWh 

Elektriciteit 

Transport 

Distributie 

Taksen en Heffingen 

Bijdragen 



Transport 

Distributie 

Taksen en Heffingen 

Bijdragen 

Uw energiefactuur 
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Eenheidsprijs  
€/kWh 

Verbruik 
kWh 

 

Elektriciteit 
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De goedkoopste kWh is deze die niet verbruikt werd 

energie audits en services 
  

ter uwer beschikking om energie 
te besparen 
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■ De vrije markt 

■ Uw energiefactuur - basiscomponenten 

■ Een concreet voorbeeld van een energiefactuur 
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Middenspanningsfacturatie 
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Uw Energiefactuur  : Waar kan ik op besparen ? 



WERKING GROENE CERTIFICATENMARKT 

Conventionele  
Producenten 

Herniewbare energie 

Groothandelsmarkt Leverancier 

Regulator 

Grid 

Certificatenmarkt 

Certificaten 
Quota  

Toegepast op  

elektriciteits- 

bevoorrading 
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Distributienettarieven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.imewo.be/imewo/gebruikelektriciteitsnet.htm 
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Uw Energiefactuur: Federale toeslagen Elec (1/2)  
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Uw Energiefactuur: Federale toeslagen Elec (2/2)  
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Uw Energiefactuur: Regionale toeslagen Elec 
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Uw Energiefactuur: Federale toeslagen GAS (1/2)   
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Uw Energiefactuur: Federale toeslagen GAS (2/2)   
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Factuur 
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Uw Energiefactuur Elektronisch 
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Energy Bill is een dienst die al uw energiefacturen online ter beschikking stelt in een handig 
PDF-formaat 

 

• Van zodra een nieuwe factuur afgedrukt is 
voor verzending via de post, kan u reeds 
enkele uren later een PDF kopie consulteren 
in Energy Bill. 

 

• U hebt snel zicht op uw meest recente 
energiefacturen. 

 

• Een specifiek factuurdocument vindt u snel 
terug in uw Archief via de verschillende 
selectiecriteria   

 

 

PDF copy 
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PDF copy 
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ENERGY BILL 

Uw energiebehoeften? Onze antwoorden 33 



Energy Bill vereenvoudigt de verwerking en archivering 
van uw energiefacturen 
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Via uw Customer Area hebt u toegang tot al uw energiefacturen. Energy Bill archiveert voor u op een 
centrale plaats en bespaart u ruimte op uw eigen server.  

Permanent uw energiefacturen ter beschikking 

 
Electrabel laadt voor u dagelijks de bestanden op. Zo kunt u uw meest recente facturen electronisch 
raadplegen, zelfs voor u ze met de post ontvangt. 

Dagelijkse actualisatie 

 
Het archief van Energy Bill bevat verschillende selectiecriteria. Zo kunt u uw oudste facturen raadplegen 
over een periode tot 36 maanden. 

Vindt snel het gewenste document 

 
U hebt al uw facturen en creditnota’s van electriciteit en/of gas steeds bij de hand doordat ze online 
beschikbaar zijn.  

Win tijd 



Vereenvoudigen van uw energie administratie 

 Meer dan 2500 gebruikers van de Customer Area en zijn online diensten 
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Terugvinden van 
facturen met een 

historiek tot 36 maanden 

Opvolgen van de 
evolutie van de 

factuurgegevens 

Energy Bill Energy Explorer 



Financieel en Technisch Overzicht 

Uw energiebehoeften? Onze antwoorden 36 



Elektronische en papieren facturen hebben dezelfde 
juridische en boekhoudkundige waarde  
www.efactuur.belgium.be  
 

Een goede manier om het beheer van uw facturen te 
verbeteren 
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Papier 100% 'e'/autom. 

8,04 € 

2,27 € 

Een factuur volledig 

automatisch verwerken is tot 

70% goedkoper* 

* Bron: Rapport KPMG "Berekening van de besparing op administratieve lasten dankzij het 

gebruik van elektronische facturatie – 2013" 

70% 

Nog een stap verder : E-Invoicing 



Elektronische facturatie: 2 oplossingen 

1. PDF  

2. Geïntegreerd digitaal platform  

Wordt steeds meer gebruikt 
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Hoe uw factuur verwerken? E-Invoicing 

1 op 3 facturen 

wordt elektronisch 

ontvangen 

* Bron: Rapport KPMG "Berekening van de besparing op administratieve lasten dankzij het 

gebruik van elektronische facturatie – 2013" 

30% 



Energy Manager Business 
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Uw factuur en energie efficiëntie 
 



Wist U …. 

20 tot 200 W per station  

5  tot 100 W per scherm 

100 tot 250 W per printer 

45 tot 350 W per fax 

58 W 
reklameverlichting 26 W 

reklameverlichting 
100 tot 250 W  
per koelkast 



 als 10 miljoen Belgen  
één 60 Watt gloeilamp  

1 uurtje NIET laten branden… 

  216 ton minder CO2 uitstoot 

meer dan 80.000 € besparing 

600.000 kWh minder verbruik 
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Motiveer medewerkers om energie te besparen 
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Uw medewerkers aanmoedigen  

om energie te besparen 
 

Uw logo 

 
Uw logo 

Posters en informatiefiches over 
energiebesparende thema’s, aan te 
passen met uw logo   

 
uw logo 



 

- Contacteer uw Account Manager  

 

- Contacteer uw energiecontact voor VOKA Leuven 

• Dirk Brits  e-mail: dirk.brits@electrabel.com 

• Marc De Bie e-mail: marc.debie@electrabel.com 
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INFORMATIE - Wie te contacteren bij Electrabel? 
 

mailto:dirk.brits@electrabel.com
mailto:dirk.brits@electrabel.com
mailto:dirk.brits@electrabel.com
mailto:geert.vansteenberghe@electrabel.com
mailto:geert.vansteenberghe@electrabel.com
mailto:geert.vansteenberghe@electrabel.com
mailto:geert.vansteenberghe@electrabel.com


Dank voor uw aandacht 
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