Warmtetarieven kleinverbruik per 1 juli 2010

Den Haag
(Weerselostraat, Waterspin, Wateringseveld)
Wat betaalt u?
Het standaardtarief warmte bestaat uit vastrecht en een prijs per gigajoule (GJ). Beide bedragen
worden vastgesteld op basis van het Niet-Meer-Dan-Anders beginsel (NMDA). Op deze wijze
betaalt u als warmteklant voor een gemiddelde woning eenzelfde bedrag als wanneer u voor
diezelfde woning over een individuele gasgestookte warmte-installatie zou hebben beschikt.
Elk jaar publiceert EnergieNed een adviestarief op basis van het NMDA beginsel. Eneco past dit
adviestarief toe op haar warmtetarieven. De per juli 2010 geldende gasprijzen zijn verwerkt in
het warmtetarief, dat betrekking heeft op de productie, het transport en de levering van warmte.
De in de tabel weergegeven warmtetarieven zijn per 1 juli 2010 van toepassing.
Tarieven warmtelevering 1)
		

Nieuwe tarieven

Oude tarieven

		

geldig per

geldig van 1 januari 2010

		

1 juli 2010

t/m 30 juni 2010

Tarief excl

Tarief incl

Tarief excl

Tarief incl

19% BTW

19% BTW

19% BTW

19% BTW

Vaste vergoeding per jaar
• ruimteverwarming plus tapwater		

€ 289,81

€ 344,87

€ 289,81

€ 344,87

• ruimteverwarming		

€ 198,41

€ 236,11

€ 198,41

€ 236,11

Verbruiksvergoeding

2)

• ruimteverwarming plus tapwater (per GJ)

0-128 GJ

€

18,39

€

21,89

€ 17,21

€ 20,48

		

> 128 GJ

€

17,55

€

20,88

€ 16,37

€ 19,48

1)	In de diverse leveringsgebieden van Eneco komen verschillende technische situaties voor of gelden andere afspraken over de verrekening van het tapwatertoestel. Deze wijken af van de
standaardlevering van warmte en daarmee van de standaardtarieven warmtelevering. De afwijkende tarieven kunt u terugvinden op www.eneco.nl/tarieven
2) In overeenstemming met het NMDA beginsel is de warmteprijs per GJ gebaseerd op de gasprijs inclusief energiebelasting.

Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 juli 2010. Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Bij Eneco zijn alle warmteactiviteiten ondergebracht bij Eneco Warmte B.V. Hierdoor kunnen we onze warmteklanten nog efficiënter met behoud van de gewenste kwaliteit blijven bedienen.

