Tarieven
Stadswarmte
Grootverbruik
Blokverwarming

De tarieven op dit tarievenblad zijn van toepassing voor verbruikers in gebouwen met een centrale warmteaansluiting, groter dan 100 kW,
die doorleveren aan individuele verbruikers met aansluitingen van maximaal 100kW.

Stadswarmtetarieven collectieve blokverwarming per 1 januari 2021

				

Tariefcomponent		
Vastrecht 1

Opslag per kW /maand voor aansluitwaarde boven 100 kW

€

€

32,9617

Huur afleverset

1,0425

2

Basistarief ruimteverwarming en tapwater

Basistarief alleen ruimteverwarming

€ 225,8417

€ 175,5625

Aanvullende bedragen bij collectieve afleverset > 100 kW
van (kW)

tot (kW)

Bedrag per maand (€)

0				

50			

€ -44,5150

51				

75			

€ -17,1258

76				

125			

126			

200		

€ 21,0133

201			

400		

€ 52,7900

401			

750		

€ 94,2567

751			

1.250		

€ 137,1792

1.251			

2.000		

€ 181,7933

2.001			

4.000		

€ 249,2608

4.001			

10.000

€ 343,7392

-

Meetkosten
Meetkosten per maand				

€

1,8475

Verbruiksvergoeding

EBE.E WK .FOR.SCB.01.21

Alle verbruikte warmte 				

€ 20,33 GJ

1. Uw vastrechtbedrag bestaat uit een vast basisbedrag en een toeslag per kW aansluitwaarde voor een aansluitwaarde groter dan 100 kW.
Een rekenvoorbeeld om uw vastrecht op jaarbasis te berekenen:
Stel dat uw totale aansluitwaarde 250 kW is. U betaalt dan: € 32,9617 + ((250 - 100) x € 1,0425) = € 189,3367 per maand x 12 = € 2272,04 per
jaar.
2. De huur voor de afleverset bestaat uit een vast basisbedrag en een toeslag voor de vermogenscategorie waar de totale aansluitwaarde
van de afleverset(s) in valt. Een rekenvoorbeeld om het huurbedrag van uw afleverset op jaarbasis te berekenen:
Stel dat uw afleversets totaal 250 kW groot zijn. U betaalt dan: € 225,8417 + € 52,7900 = € 278,6317 per maand x 12 = € 3343,58 per jaar.
- De tarieven op dit tarievenblad zijn geldig van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021
en exclusief omzetbelasting.
- Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
- Op de levering van Stadswarmte zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Deze en overige voorwaarden kunt u inzien en downloaden via eneco.nl/zakelijk/voorwaarden.

