Energieke Regio

Keuzehulp type elektriciteitsaansluiting
De Elektriciteit- en Gaswet maakt onderscheid tussen kleinverbruikers en grootverbruikers. Dit
onderscheid wordt gemaakt op basis van de capaciteit van een aansluiting.

Hoe herken ik of ik grootverbruiker of kleinverbruiker van elektriciteit ben?
Het belangrijkste verschil tussen groot- en kleinverbruik zit hem in de capaciteit
(zwaarte) van de energieaansluiting.
•
•
•

De capaciteit van uw aansluiting kunt u terugvinden in de meterkast of op de
energierekening.
De meeste kleinverbruikers hebben een elektriciteitsaansluiting van 3×25 of
3×80 ampère.
Heeft u een elektriciteitsaansluiting van 3×100 ampère of hoger dan bent u
grootverbruiker.

Ander kenmerkend verschil tussen groot- en kleinverbruikers
Is de manier waarop de kosten in rekening worden gebracht.
•
•

Als kleinverbruiker krijgt u een maandelijkse voorschotfactuur van de
energieleverancier. Aan het einde van ieder jaar ontvangt u de eindafrekening.
Als grootverbruiker,
o ontvangt u maandelijks een factuur van uw energieleverancier. Op deze
factuur wordt het daadwerkelijke verbruik in rekening gebracht, dus
geen voorschot.
o Daarnaast ontvangt u ook een factuur van de netbeheerder. De
netbeheerder brengt de kosten voor het netbeheer in rekening.
o En als u de meetdienst niet afneemt via het meetbedrijf van de
netbeheerder maar bij een ander onafhankelijk meetbedrijf ontvangt u
ook daar een factuur van.

Loont het om van een kleinverbruikaansluiting naar een
grootverbruikaansluiting op te schalen?
•
•
•

Het omslagpunt ligt vaak tussen 150 en 300 zonnepanelen.
Onze adviseur neemt de afweging of het loont uiteraard mee bij het opstellen
van een businesscase voor uw verdienmodel met zonnepanelen.
Een ander argument kan zijn dat u sowieso de komende jaren overweegt om
op te schalen naar een grootverbruikaansluiting, omdat u een hoger verbruik
verwacht vanwege nieuwe productiemiddelen, laadpalen, warmtepompen,
klimaatinstallaties, etc. Dan kunt u vaak beter opschalen voordat u
zonnepanelen installeert.

Korte toelichting op de verschillende bedrijven die een rol spelen bij het
leveren van elektriciteit en welke keuze voor uw bedrijf u daarbij heeft:
Energieleverancier: vrije keuze
Zowel klein- als grootverbruikers zijn volledig vrij in de keuze bij welk energiebedrijf
zij energie willen inkopen.
Netbeheerder: geen keuze
Welke netbeheerder u heeft is afhankelijk van de vestigingsplaats van uw bedrijf. Per
regio is er namelijk maar één netbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg van gas
of elektriciteit en het transport ervan.
Meetbedrijf: alleen grootverbruikers hebben een keuze
Voor kleinverbruikers van zakelijke energie verzorgt de netbeheerder ook de
meetdiensten. Het is niet mogelijk om de meetdiensten bij een ander meetbedrijf
onder te brengen. Als grootverbruiker heeft u de verplichting om zelf een Erkend
Meetbedrijf aan te stellen waarbij u volledig vrij bent in uw keuze bij welk meetbedrijf
u de meetdiensten afneemt.

