V4.0

Voorwaarden salderen en opwekken
Salderen
De stroom die je opwekt met zonnepanelen, gebruik je in eerste instantie zelf. Het kan zijn dat je stroom opwekt
op momenten dat je het niet gebruikt. Die stroom lever je automatisch aan het energienet, maar mag Qurrent
verrekenen met je energieverbruik. Dit wordt salderen genoemd. Daarvoor hanteren wij de volgende
voorwaarden:
Alle stroom die je zelf opwekt, tot een hoeveelheid die gelijk is aan je jaarverbruik, verrekend Qurrent met de
jaarnota.
Dit betekent dat je voor deze zelf opgewekte stroom niets betaalt, ook geen belastingen. De opgewekte
hoeveelheid stroom wordt afgetrokken van je jaarverbruik, oftewel je ontvangt hiervoor een vergoeding
die gelijk is aan het all-in stroomtarief van Qurrent.
Heb je een normaal- en daltarief voor stroom dan wek je ook tegen normaal- en daltarief stroom op. Qurrent zal
tegen deze tarieven de opgewekte stroom verrekenen.
Heb je in de normaal- of dalperiode meer opgewekt dan verbruikt dan verrekent Qurrent dit meerverbruik met
het andere tarief en vice versa.
Terugleveren
Het kan zijn dat je meer stroom opwerkt dan je verbruikt. In die gevallen lever je dit overschot automatisch aan
het energienet, waar Qurrent het van je overneemt. Daarvoor hanteren wij de volgende voorwaarden:
Je ontvangt van Qurrent voor de meer dan je verbruik opgewekte stroom een vergoeding van € 0,10 per kWh
(incl. BTW). Dit wordt ook wel terugleververgoeding genoemd.
Omdat Qurrent het zelf opwekken van energie door haar klanten wil bevorderen kiest Qurrent voor een hogere
vergoeding dan de marktprijs voor stroom.
Deze vergoeding ontvang je op de jaarnota voor energie die je van Qurrent krijgt.
Qurrent kan de hoogte van de vergoeding jaarlijks aanpassen.
Qurrent wijzigt de hoogte van de vergoeding niet gedurende een prijsvaste periode in je stroomovereenkomst.
Rekenvoorbeelden
Je verbruikt meer dan je opwekt:
Verbruik

Opwek

Jaarnota

Normaaltarief

1500

2000

0

Daltarief

1300

200

600
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In dit voorbeeld wek je in de normaalperiode meer op dan je verbruikt. Het overschot (500 kWh) wordt
verrekend met je verbruik in de dalperiode. Alle door jou opgewekte stroom wordt zo verrekend met je
verbruik.
Je wekt meer op dan je verbruikt:
Verbruik

Opwek

Jaarnota

Je ontvangt

Normaaltarief

1500

3000

0

700 kWh * €0,10

Daltarief

1300

500

0

In de normaalperiode wek je meer op dan je verbruikt. Het overschot (1500 kWh) wordt verrekend met je
verbruik in de dalperiode. In de dalperiode heb je 1300 kWh verbruikt en 500 kWh opgewekt. Het restant is
derhalve 800 kWh. Het overschot uit de normaalperiode wordt hiermee verrekend, waarna nog 700 kWh
overblijft. Daarvoor ontvang je van Qurrent de terugleververgoeding. Op de jaarnota hoef je derhalve niet voor
het stroomverbruik te betalen, je ontvangt een bedrag van Qurrent voor je opwek.
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