
Liander N.V.

KVK Arnhem 09104351

BTW-nummer

NL807562166B01

088-5426362 (optie 2)

ma-vr 8.00-17.00 uur

www.liander.nl 

zakelijk@liander.nl

IBAN: NL95INGB0000005585 

t.n.v. Alliander N.V.

Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2NA5410)

Bedrijf
Adres
PC  Plaats

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW

Netbeheer  € 177,91  € 37,36  € 215,27

Totaal te betalen  € 177,91  € 37,36  € 215,27

Termijnfactuur

Pagina: 1/3

Klantnummer: xxxxx
Contractrekeningnummer: xxxxx 
Verbruiksperiode: xxxxx 
Verbruiksplaats: xxxxx 
Factuurdatum: xxxxx 
Factuurnummer: xxxxx

Klik op de nummertjes om de uitleg te zien.

Via het terug pijltje achter de uitleg     komt u weer terug op de factuur-pagina.! ↳

Wij verzoeken u dit bedrag onder vermelding van het factuurnummer voor 18 december 2014 over te maken op onderstaand 
rekeningnummer.

Betaal op tijd
Maak het genoemde bedrag voor bovengenoemde datum over op IBAN nummer NL95 INGB 0000 0055 85 ten name van Alliander N.V.
Vermeld bij de betaling uw factuurnummer 40015859779. Wilt u gebruik maken van het gemak van automatische incasso? Via onze website
www.liander.nl/SEPA regelt u het snel!

Voorkom extra kosten
Betaalt u deze factuur niet op tijd? Dan brengen wij incassokosten in rekening. Deze berekenen wij volgens de staffel van het Besluit 
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Uw facturen digitaal bekijken
Wilt u uw facturen per e-mail ontvangen en altijd direct online inzien? Activeer dan in een paar minuten Mijn Liander 
via www.liander.nl/registreren. 

Heeft u een vraag over de factuur of wilt u uitleg over de vermelde begrippen? Op onze website www.liander.nl/facturen vindt u meer 
informatie. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice op onderstaand telefoonnummer. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 
08:00 tot 17:00 uur.
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Specificatie Netbeheer december 2016

Kostenspecificatie Aantal Prijs per eenheid Bedrag excl. BTW BTW %

NETBEHEER

Voorschot 1   €  177,91 21 %

Totaal  €  177,91

Klantnummer: xxxxxxxx / Factuurdatum: 4 december 2016 / Factuurnummer: xxxxxxxxxx

Aansluitdienst:
Tarief:	 	 Grootverbruik	Gas	Profiel	Jaarafrekening
EAN-code:
BTW-nummer:
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Voorwaarden
Op de levering van producten en diensten zijn de algemene voorwaarden van het betreffende bedrijf van toepassing. Deze algemene 
voorwaarden kunt u opvragen bij Liander Klant en Service. Deze factuur is gebaseerd op de nu bekende meetdata. Betaling aan Liander 
wordt mede bepaald op basis van het werkelijk verbruik van energie. Indien de meetdata op goede gronden moeten worden herzien, 
houdt Liander uitdrukkelijk het recht voor deze factuur te corrigeren.

Kostenspecificatie Aantal Prijs per eenheid Bedrag excl. BTW BTW %

Voorschot  €   €  34,18 21 %

Totaal  €   €  34,18



Uitleg
Klantnummer 
Dit is een uniek nummer dat Liander aan elke klant 
toekent. Op uw factuur zult u dan ook uw eigen 
klantnummer aantreffen. 

Contractrekeningnummer 
Een contractrekeningnummer is een uniek nummer 
waaronder een of meerdere contracten vallen. Heeft u 
meerdere aansluitingen, dan ontvangt u voor elke 
aansluiting een apart contractrekeningnummer.

Verbruiksperiode 
De verbruiksperiode vermeldt de kalenderperiode 
waarover de bedragen in de factuur zijn berekend.

Verbruiksplaats 
Verbruiksplaats is het adres waar uw aansluiting zich 
bevindt.

Factuurdatum 
De datum waarop Liander de factuur heeft gedrukt en 
aan u verzonden.

Factuurnummer 
Liander geeft iedere factuur uniek nummer. Heeft u 
vragen over een factuur? Verwijs dan naar dit factuur-
nummer wanneer u contact opneemt met onze 
klantenservice.

Dienst 
Binnen Liander bestaan verschillende diensten voor 
een optimaal beheer en onderhoud van uw netwerk en 
voor het meten van uw verbruik.

Netbeheer 
De elektriciteits- en gasnetten in Nederland worden 
beheerd door onafhankelijke netbeheerders. Liander 
is de netbeheerder in de regio waarbinnen uw 
verbruiksplaats valt.

Aansluitdienst 
Hier wordt de capaciteit van de aansluiting 
aangegeven.

Tarief
Bij de post Tarief wordt aangegeven in welke tarief-
groep uw contract valt en daardoor kunt u het tarief 
makkelijk vergelijken met het tarievenblad.

EAN-code
De EAN-code is een 18-cijferige code die aan uw 
elektriciteits- en/of gasaansluiting is toegekend. Elke 
elektriciteits- en gasaansluiting in Nederland heeft 
een unieke EAN-code.

BTW-nummer 
Het BTW-nummer is het unieke nummer waarmee 
uw onderneming is geregistreerd bij de 
Belastingdienst.

Kostenspecificatie
Onder dit kopje vindt u de uitwerking van de tarieven 
die Liander gebruikt om uit te rekenen hoe hoog het 
bedrag is dat u betaalt of ontvangt. 

Netbeheer 
De elektriciteits- en gasnetten in Nederland worden 
beheerd door onafhankelijke netbeheerders. Liander 
is de netbeheerder in de regio waarbinnen uw 
verbruiksplaats valt.

Voorschot
Dit bedrag is een voorschot op uw jaarfactuur en 
wordt door middel van maandelijkse termijnfactu-ren 
bij u in rekening gebracht. Op uw jaarfactuur worden 
de in rekening gebrachte termijnbedragen verrekend.
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