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Tarieven per 1 januari 2022 
 
De tarieven voor warmte, koude en warmtapwater bestaan uit twee componenten: de variabele kosten 
afhankelijk van het verbruik en de vaste kosten. Elk jaar stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de 
maximale tarieven vast conform de Warmtewet. Onze tarieven zijn nooit hoger dan deze wettelijke tarieven. 
 

Variabele kosten incl. BTW 

Verbruikstarief ruimteverwarming per GJ € 39,39 

Verbruikstarief warm tapwater (energie) per m³ € 8,27 

Verbruikstarief warm tapwater (water) per m³ € 0,91 

Verbruikstarief koude per GJ € 0,00 

 

Vaste kosten per jaar incl. BTW 

Vast bedrag ruimteverwarming + warm tapwater € 494,58 

Vast bedrag koude € 157,53 

Bijdrage warmtewisselaar warm tapwater € 26,05 

Meettarief € 27,47 

Bijdrage regelset (onderdeel binneninstallatie) € 114,40 

Bijdrage woningeigenaar / verhuurder * € 348,13 

* voor rekening van woningeigenaar / verhuurder 
 
Voor administratieve handelingen en overige kosten worden de volgende tarieven gehanteerd. 
 

Administratie en overige kosten incl. BTW 

Betaling per automatisch incasso € 0,00 

Toeslag per factuur € 3,75 

Per betalingsherinnering € 0,00 

Per aanmaning voor iedere niet betaalde betalingsherinnering € 40,00 

Controle van de warmtemeter op basis van kosten ongelijk € 125,00 

Herijken van de warmtemeter op basis van kosten ongelijk € 400,00 

 
Leverancier is gerechtigd bovenstaande tarieven jaarlijks te wijzigen. 
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Producten 
 
Warmte 
Warmte wordt geleverd op basis van een weerafhankelijke regeling. De aanvoertemperatuur is afhankelijk 
van de buitentemperatuur. De aanvoertemperatuur ligt tussen de 40 °C (bij strenge vorst) en de 26 °C (bij 
een normale buitentemperatuur).  
 
Koude 
Voor ruimtekoeling wordt koude geleverd met een minimale aanvoertemperatuur van 18 °C, ter voorkoming 
van condensvorming op de vloer. De koudelevering is seizoensgebonden en is beschikbaar als de 
buitentemperatuur voor een langere periode hoger is dan zo’n 16 °C. 
 
Warmtapwater 
De aanvoertemperatuur van warmtapwater is minimaal 60 °C. Verwarming voor warmtapwater wordt 
standaard geleverd met een capaciteit vergelijkbaar met CW4. Dit komt overeen met 7,5 liter water per 

minuut van ≥ 60 °C of een douchestraal 12,5 liter per minuut van 38 °C. 

 
 


