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TOELICHTING FACTUUR VANAF BOEKMAAND MEI 2018

ELEKTRICITEIT DRINKWATER
Factuurnummer

Verbruikersnr. 
(verbrnr)

Wijk-looproute

Nota voor

Adres

Incassoadres

Boekmaand

Meternummer

Laatste stand

Vorige stand

Verbruik in kWh

Variabel gebruik 
elektriciteit

Vast gebruikstarief 
elektriciteit

Opname datum

Dagen

Deposito

Vervaldatum

Te betalen

Factuurnummer

Verbruikersnr. 
(verbrnr)

Wijk-looproute

Nota voor

Adres

Incassoadres

Boekmaand

Meternummer

Laatste stand

Vorige stand

Verbruik in M3

 
Variabel gebruik 

drinkwater 

Vast gebruikstarief 
drinkwater

Afvalstoffenheffing 
Selibon

Opname datum

Dagen

Deposito

Vervaldatum

Te betalen

Dit is uw referentie voor de betaling

Dit is uw unieke klantnummer Elektriciteit 
begint met een 0

Deze code verwijst naar de wijk waarin u 
woont

Dit verwijst naar de naam van de klant 

Dit is het adres waarop de meter(s) geregi-
streerd is/zijn

Dit is het verzendadres dat u heeft opgegeven

De periode van de opgenomen standen voor 
elektriciteit

E = Elektriciteit

Laatst opgenomen meterstand

Opgenomen meterstand van de voorgaande 
factuur

Verbruik tussen opgenomen meterstand 
voorgaande factuur en opgenomen meter-
stand nieuwe factuur

Een tarief in USD per kWh. Dit tarief wordt in 
rekening gebracht voor de daadwerkelijke 
verbruik (kWh).

Een tarief in USD per maand en is afhankelijk 
van de grootte van de aansluitcapaciteit en 
wordt per aansluiting in rekening gebracht. 
Dit tarief dient ter dekking van de kosten van 
het netwerk

De datum waarop de laatste stand is 
opgenomen

De dagen tussen de vorige opnamedatum 
en de laatste opnamedatum

De borgsom die bij de aansluiting is betaald

De datum waarop het betaaltermijn vervalt

Het totaal van variabel gebruik en vast 
gebruik

Dit is uw referentie voor de betaling

Dit is uw unieke klantnummer Drinkwater 
begint met een 8 of 9

Deze code verwijst naar de wijk waarin u 
woont

Dit verwijst naar de naam van de klant 

Dit is het adres waarop de meter(s) geregi-
streerd is/zijn

Dit is het verzendadres dat u heeft opgegeven

De periode van de opgenomen standen voor 
drinkwater

W = Drinkwater 

Laatst opgenomen meterstand

Opgenomen meterstand van de voorgaande 
factuur

Verbruik tussen opgenomen meterstand 
voorgaande factuur en opgenomen meter-
stand nieuwe factuur

Een tarief in USD per m3. Dit tarief wordt in 
rekening gebracht voor de daadwerkelijke 
verbruik (m3).

Een tarief in USD per maand en is afhankelijk 
van de grootte van de aansluitcapaciteit 
(diameter van de aansluitleiding) en wordt per 
aansluiting in rekening gebracht. Dit tarief dient 
ter dekking van de kosten van het netwerk

De kosten voor het ophalen en aanbieden 
van afval conform Eilandsverordening 
Afvalstoffen Bonaire 2005
 
De datum waarop de laatste stand is 
opgenomen

De dagen tussen de vorige opnamedatum 
en de laatste opnamedatum

De borgsom die bij de aansluiting is betaald

De datum waarop het betaaltermijn vervalt

Het totaal van variabel gebruik, afvalstoffen-
heffing Selibon en vast gebruik


