
Tariefregeling
Blokverwarming

Deze regeling is per 1 januari 2020 van
toepassing op verbruikers in gebouwen met
een centrale warmteaansluiting, groter dan
100 kiloWatt (kW), die doorleveren aan
individuele verbruikers met aansluitingen van
maximaal 100kW.
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Voor het tarief dat van toepassing is op het moment 
van ondertekenen van deze overeenkomst wordt 
verwezen naar het desbetreffende tarievenblad.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
1. In deze tariefregeling wordt verstaan onder:
 (a)  aansluitwaarde:
   de technische capaciteit van de 

verwarmingsinstallatie(s) c.q. de 
warmtapwaterinstallatie(s) voor een perceel, 
uitgedrukt in kilowatts (kW), zoals vastgesteld 
door het bedrijf;

 (b) leveringsgrens:
   punt waar de installatie van het bedrijf 

overgaat in de verwarmingsinstallatie c.q. de 
warmtapwaterinstallatie van de verbruiker.

 (c) bedrijfstijd: 
   de totale jaarafname gedeeld door de 

aansluitwaarde, uitgedrukt in uren per jaar 
(h/jr) 

2.  Voor de omschrijving van de overige in dit hoofdstuk 
gebruikte begrippen wordt verwezen naar artikel 1 
van de Aansluitvoorwaarden.

Artikel 2. Strekking
Het in deze regeling omschreven tarief wordt 
toegepast op de levering van warmte voor 
ruimteverwarming en warmtapwater voor gebouwen 
met een centrale warmteaansluiting, groter dan 
100 kW, die zijn aangesloten op het warmtenet van 
Eneco en waarbij de achterliggende woningen en/
of bedrijfsruimten gelijk kunnen worden gesteld aan 
beschermde afnemers van warmte. Een en ander ter 
beoordeling van het bedrijf.

Artikel 3. Vergoedingen
1.  Voor de leveringen zoals bedoeld in artikel 2 is de 

verbruiker de volgende vergoedingen verschuldigd:
 (a) een jaarlijks vastrecht:
  (i)  Voor de leveringen ten behoeve van warm 

tapwater en/ of ruimteverwarming is de 
verbruiker jaarlijks een vastrecht verschuldigd 
waarvan de hoogte afhankelijk is van de 
aansluitwaarde en wordt weergegeven op het 
bijbehorende tarievenblad.

  (ii)  Periodiek worden de vastrechtvergoedingen 
vastgesteld door de Autoriteit Consument & 
Markt.

 (b)  een jaarlijkse vergoeding voor de afleverset(s)
  (i)  Voor de afleverset(s) ten behoeve van warm 

tapwater en/ of ruimteverwarming is de 
verbruiker jaarlijks een vergoeding verschuldigd 
waarvan de hoogte afhankelijk is van de 
aansluitwaarde en wordt weergegeven op het 
bijbehorende tarievenblad.

  (ii)  Periodiek worden de vergoedingen voor de 
afleverset(s) vastgesteld door de Autoriteit 
Consument & Markt.



 (c)  de geleverde hoeveelheid warmte:
  (i)  Voor de levering van warmte is de 

verbruiker een vergoeding per GigaJoule (GJ) 
verschuldigd.

  (ii)  Periodiek worden de vergoedingen voor de 
levering van warmte vastgesteld door de 
Autoriteit Consument & Markt.

  (iii)  Het warmteverbruik voor ruimteverwarming 
en warm tapwater wordt gesommeerd. 
Indien voor de bepaling van de omvang 
van de levering van warm tapwater alleen 
de hoeveelheid verwarmd water of de 
hoeveelheid te verwarmen water wordt 
gemeten, wordt een kubieke meter (m3) water 
gelijk gesteld aan 0,21 GJ.

  (iv)  De kosten van het drinkwaterverbruik zijn 
in de vergoeding voor de geleverde warmte 
ten behoeve van warm tapwaterverbruik niet 
inbegrepen. Indien de levering van koud water 
inbegrepen is, wordt een kubieke meter (m3) 
koud water aan de verbruiker doorberekend 
tegen de geldende tarieven van het koude 
water inclusief belastingen en heffingen. 
Het bedrijf is gerechtigd een administratieve 
vergoeding aan de verbruiker te berekenen 
voor deze dienstverlening.

  (v)  Alle ingevolge dit artikel aangepaste 
vergoedingen worden afgerond op hele 
centen nauwkeurig.

Artikel 4. Bijzondere bepalingen
1.  De verbruiker is, onverminderd het bepaalde 

in de leden 2 en 3, het maandelijkse vastrecht 
verschuldigd.

2.  De verbruiker, die de overeenkomst tot levering 
van warmte opzegt en binnen een periode van 
negen maanden ten behoeve van hetzelfde perceel 
opnieuw een aanvraag voor warmtelevering bij 
het bedrijf indient, is ook over de tussenliggende 
periode vastrecht en de vergoeding voor de 
afleverset(s) verschuldigd.

3.  De verbruiker, op wiens verzoek de levering 
tijdelijk wordt onderbroken, is ook over de periode 
waarin de levering is onderbroken vastrecht en de 
vergoeding voor de afleverset(s) verschuldigd.

4.  Het vastrecht en de vergoeding van de afleverset(s) 
zoals bedoeld in Artikel 3, lid (a) en Artikel 3.1(b), is 
door de verbruiker verschuldigd over een periode 
van ten minste 5 volle kalenderjaren, gerekend 
vanaf het moment waarop door of vanwege 
het bedrijf de aansluiting ten behoeve van het 
desbetreffende perceel tot stand is gekomen, dan 
wel is uitgebreid of gewijzigd.

5.  Voor de verbruiker, die de overeenkomst tot levering 
van warmte opzegt binnen de periode zoals bedoeld 
in lid 4, is het bepaalde in lid 4 niet van toepassing, 
indien de warmtelevering in gelijke omvang en voor 
de duur van tenminste het resterende gedeelte van 
de bedoelde periode aan een nieuwe verbruiker in 
het desbetreffende perceel zal plaatsvinden.

Artikel 5. Belastingen en heffingen
De vergoedingen die zijn vermeld op de tariefbladen 
zoals bedoeld in Artikel 3 zijn exclusief omzetbelasting 
en andere belastingen en heffingen die het bedrijf 
krachtens een besluit van de overheid verplicht 
respectievelijk bevoegd is in rekening te brengen.


