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Bergopwaarts - Tarieven warmte- en koude levering 2017 (woningen) 
 
Project  : Noorderlicht te Helmond 
Bedrijf  : Bergopwaarts 
 
 
1. Tarieven Warmte en Koude 

 
De vergoeding voor Warmte en Koude bestaat uit: 
 
Vastrecht: een verbruiksonafhankelijke vergoeding per maand voor aansluiting op warmte 

en koude. 
Variabele deel: een tarief per verbruikte eenheid Warmte (gemeten in GJ of m3). 

 
 

Vastrecht Warmte (vergoeding per maand) 2016 2017 

Vastrecht aansluiting € 23.01 € 24.92 

Tarief afleverset tapklasse CW4 € 9.15 € 9.16 

Meettarief € 2.08 € 2,08 

   

Vastrecht Koude (vergoeding per maand)   

Vastrecht ruimtekoeling  €18,43 18,69 

   

Variabel deel (vergoeding per afgenomen eenheid)   

Warmte per GJ € 22,64 € 22,69 

Warm tapwater per m31 € 4,16 € 4,17 

 
 
Voor alle tarieven is het prijspeil 1 januari 2017. Alle genoemde prijzen voor het Vastrecht en het 
Variabele deel zijn exclusief alle van overheidswege opgelegde en nog op te leggen heffingen. 
 
Ad1)   Een aansluiting bestaat altijd uit verwarming en koeling. Het is niet mogelijk om deze 

producten separaat af te nemen.  
 
Ad2) De tarieven worden jaarlijks aangepast zoals op de volgende pagina is aangegeven.  
 
 
Ad3)  Vaststelling vastrecht koude volgt na bekendmaking indexatie cijfers. 
  

                         
Voor het verwarmen van het leidingwater wordt gerekend met 0,21 GJ per m3. De prijs per m3 warm tapwater is aldus 0,21  
x het ‘Variabele deel warmte’ uit de tabel hierboven. 
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2. Indexatie 
 

- het Variabele deel ‘Warmte’ is het variabele (gebruiksafhankelijke) deel van de maximumprijs conform 
de warmtewet en wordt elk jaar aangepast recht evenredig en in overeenstemming met het tarief 
vastgesteld overeenkomstig artikel 5 eerste lid van de warmtewet en artikel 4 van het warmtebesluit;  
 

- het Vastrecht ‘Tarief aansluiting warmte’ is het vaste (gebruiksonafhankelijke) deel van de 
maximumprijs conform de warmtewet en wordt elk jaar aangepast recht evenredig met de aanpassing 
van het tarief vastgesteld overeenkomstig artikel 5 eerste lid van de warmtewet en artikel 3 lid 1 van 
het warmtebesluit. Het vastrecht tarief wordt nooit omlaag aangepast tenzij daarmee het vastrecht 
deel van de maximumprijs conform de Warmtewet wordt overschreden. Bij overschrijding  wordt het 
vastrecht tarief gesteld op vastrecht deel van de maximumprijs conform de Warmtewet; 
 

- het Vastrecht ‘Meettarief’ wordt jaarlijks aangepast recht evenredig en in overeenstemming met het 
tarief als vastgesteld overeenkomstig artikel 8 vijfde lid van de warmtewet;  

 
- het Vastrecht ‘Tarief afleverset’ omvat de redelijke kosten voor het ter beschikking stellen van de 

afleverset zoals genoemd in de Warmtewet artikel 8 eerste lid. Het Vastrecht ‘Tarief Afleverset’ het 
Vastrecht deel Koude worden jaarlijks aangepast op basis van de ontwikkeling van de 
Consumentenprijsindex2 Totaal bestedingen. Voor de bepaling van de gehanteerde correctiefactor wordt 
onderstaande formule gebruikt: 
 

Correctien  = CPIn-1/CPIn-2  
          
  waarin:  Correctien = correctiefactor vastrecht deel warmte voor het jaar n 

CPIn-1  = de consumentenprijsindex2 is van het jaar n-1 
CPIn-2  = de consumentenprijsindex2 is van het jaar n-2 

 
- Vastrecht deel Koude worden jaarlijks aangepast op basis van de ontwikkeling van de loonkosten3 en 

materiaalprijzen4 volgens het CBS. Voor de bepaling van de correctiefactor Vastn wordt onderstaande 
formule gebruikt: 
 

   VastWn = 40% x Ln-1/Ln-2 + 60% x Mn-1/Mn-2  
 
waarin:    VastWn = correctiefactor vastrecht voor het jaar n 

Ln-1 = het loonindexcijfer2 is van het jaar n-1 
  Ln-2 = het loonindexcijfer2 is van het jaar n-2 
  Mn-1 = het materiaalindexcijfer3 is van het jaar n-1 
  Mn-2 = het materiaalindexcijfer3 is van het jaar n-2 
 
 

- Voor alle indexatiecijfers geldt dat deze worden gehanteerd zolang deze door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek worden gepubliceerd op www.cbs.nl. Als het Centraal Bureau voor de Statistiek de 
publicatie van een gehanteerde reeks stopt zal na consultatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
een alternatief worden gehanteerd dat het best vergelijkbaar is met de oude reeks.  
 

- Conform Algemene Voorwaarden is Bedrijf bevoegd afwijkende tariefaanpassingen door te voeren 
rekening houdend met markconformiteit en conform Warmtewet vastgestelde maximum tarieven. 

 

 
  

 

                         
2 Consumentenprijsindex Totaal bestedingen (CPI), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor september van het betreffende 
jaar. 

 
3 CAO-lonen per uur (2000=100), indexcijfers inclusief bijzondere beloningen voor de metaal- en elektrotechnische industrie, SBI-code 27 – 35, 
gepubliceerd door het CBS voor het betreffende jaar. 
 
4 Producentenprijzen (2005=100) naar SBI 2008 voor de industrie, indexcijfers afzet binnenland, DJA Metaal/elektrotechnische industrie, 
gepubliceerd door het CBS voor het betreffende jaar.  


