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Ter Gouwstraat 3
1093JX, Amsterdam

Geachte bewoner(s),

Zoals aangegeven in het EPV-contract bij uw energiezuinige woning ontvangt u van ons een overzicht van
de energieprestaties van uwwoning. In dit overzicht ziet u hoeveel energie er is verbruikt in uwwoning en
waarvoor deze energie is gebruikt. Dit is het overzicht van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018.

Garanties

Als uw woning aan de garanties voldoet kan er een energieprestatievergoeding (EPV) geïnd worden. De
hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de grootte van uw woning en hoe goed deze geïsoleerd is.
Informatie hierover vindt u in uw EPV-contract.
Uw woning wekt voldoende duurzame energie op om: uw woning te verwarmen; warm tapwater te ver-
warmen; alle installaties te laten werken en uw huishoudelijk verbruik te voorzien. Hiervoor gelden de
volgende voorwaarden:

D Gedurende het gehele jaar kunt u uw woning minimaal tot 20 °C verwarmen

D Er is jaarlijks 24 400 liter heet water van 55 °C beschikbaar

D Er is jaarlijks minimaal 2488 kWh elektriciteit beschikbaar voor uw huishoudelijk verbruik (verlichting,
huishoudelijke apparaten, enz.)

Resultaat

Uw woning moet voldoende energie opwekken om te voldoen aan de bovenstaande garanties. Het resul-
taat van 2017 vindt u hieronder.

Opwekking zonnepanelen

U heeft 6128 kWh opgewekt.

6128 kWh6128 kWh

5488 kWhUw bundel is:

640 kWh

In 2017 uw woning heeft
640 kWh extra opgewekt.

Uw woning voldoet aan alle garanties



ENERGIERAPPORT 2017

Bundeloverzicht

Aan de hand van uw bundeloverzicht kunt u inschatten hoeveel energie u heeft verbruikt.

Huishoudelijk verbruik: Geeft aan hoeveel energie u heeft gebruikt voor huishoudelijk verbruik (ver-
lichting, huishoudelijke apparaten, enz.)

Gebouwgebonden verbruik: Geeft aan hoeveel energie er gebruikt is voor verwarming en warmtap-
water

Warmwater verbruik: Geeft aan hoeveel warmtapwater u heeft gebruikt voor douchen en afwassen

Huishoudelijk verbruik

U heeft 1779 kWh verbruikt.

1779 kWh1779 kWh

2488 kWhUw bundel is:

Gebouwgebonden verbruik

U heeft 2830 kWh verbruikt.

2830 kWh2830 kWh

3000 kWhUw bundel is:

Warmwater verbruik

U heeft 19300 liter verbruikt.

19300 liter19300 liter

24400 literUw bundel is:

U heeft 2017 duurzaam gewoond

Actuele informatie

U kunt ieder moment zelf inzage hebben in uw energieverbruik door in te loggen op: https://benext.eu/.
U kunt inloggen met uw gebruikersnaam: Demo. Uw wachtwoord is reeds verstrekt.

Contact

Heeft u vragen over dit jaaroverzicht? Neem contact met BeNext Intern.

https://benext.eu/login/

