
Tariefregeling
Capaciteitstarief 
Warmte

Deze regeling is per 1 oktober 2018 van toepassing 
op verbruikers waarbij de jaarlijkse warmteafname 
meer dan 4.830 GJ bedraagt.
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Artikel 1. Begripsomschrijvingen
1.  In deze tariefregeling wordt verstaan onder:
 (a) aansluitwaarde:
   de technische capaciteit van de 

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

 (b)  gecontracteerde capaciteit:
   de maximaal te leveren capaciteit aan 

de verwarmingsinstallatie(s) c.q. de 
warmtapwaterinstallatie(s) in een perceel, 
uitgedrukt in kilowatt (kW), zoals opgegeven 
door de verbruiker. De gecontracteerde 
capaciteit kan de aansluitwaarde nimmer te 
boven gaan;

 (c) leveringspunt:
   het punt waar de installatie van het bedrijf 

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

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

Artikel 2. Strekking
1.  Het in deze regeling omschreven tarief wordt 

toegepast op:
 (a)  de levering van warmte voor (ruimte)verwarming 

en warm tapwater op het leveringspunt voor 
bedrijfsruimten of daarmee gelijk te stellen 
percelen, een en ander ter beoordeling van het 
bedrijf.

 (b)  de levering van warmte voor (ruimte)verwarming 
en warm tapwater voor bedrijfsruimten die met 
woonruimten op één regelkamer zijn aangesloten 
en waarbij de gesommeerde aansluitwaarde van 
de bedrijfsruimten een aanzienlijk deel vormt 
van de totale aansluitwaarde van alle op de 
regelkamer aangesloten percelen, een en ander 
ter beoordeling van het bedrijf.

 (c)  de levering van warmte voor (ruimte)verwarming 
en warm tapwater voor woonruimten, met een 
gemeenschappelijke warmteafname, die op één 
regelkamer met een centrale warmtemeting zijn 
aangesloten, 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 zoals bedoeld in artikel 

2 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)   Per 1 januari van elk kalender jaar worden 
de vastrechtvergoedingen aangepast 
op basis van de indexen voor lonen en 
materialen en de aanpassingen van de 
netbeheerders voor de transport- en 
meetkosten.

 (b) de geleverde hoeveelheid warmte:
  (i)   Voor de geleverde hoeveelheid warmte is 

een vergoeding verschuldigd welke wordt 
berekend met onderstaande formule 
en staat vermeld op het bijbehorende 
tarievenblad:

   
   Pw = Pg * fgw
   
    Waarin: 

Pw:  Prijs van de warmte per GigaJoule (GJ) 
in euro’s.

    Pg:   Prijs van aardgas in euro’s per 
normaal kubieke meter (nm3). Deze 
omvat een vergoeding voor aardgas 
inclusief nettarieven, (equivalente) 
belastingen en heffingen. De prijs van 
aardgas wordt bepaald op basis van 
de op aangeboden gasprijs voor een 
kwartaal voor de Nederlandse markt 
voor vergelijkbare verbruikers.

   fgw:  De gas-naar-warmte-factor, vanaf het 
jaar 2018 gesteld op  
35,20 nm3/GJ, bij levering van warmte 
voor ruimteverwarming en warm 
tapwaterbereiding.

  (ii)   De prijs van aardgas zoals genoemd in 
lid (i) wordt periodiek aangepast aan 
de gewijzigde marktomstandigheden. 
Aanpassingen in de (equivalente) 
belastingen en (equivalente) heffingen 
zullen per de ingangsdatum worden 
verdisconteerd in de prijsaanpassing.

  (iii)   Het bedrijf zal de nieuwe prijs uiterlijk 
1 maand na de ingangsdatum via haar 
internetsite www.eneco.nl communiceren.

  (iv)   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.

  (i)   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.

  (ii)   De warmteprijs, als bedoeld in lid (a)(ii) 
van dit artikel, wordt verhoogd met het 
equivalent van de van toepassing zijnde 
belastingen en heffingen op gas, rekening 
houdend met de geldende gas-naar-
warmte factor.



 (c)  de gecontracteerde capaciteit

  (i)   Voor de gecontracteerde capaciteit is 
een vergoeding verschuldigd welke wordt 
berekend met onderstaande formule 
en staat vermeld op het bijbehorende 
tarievenblad.

  (ii)   De gecontracteerde capaciteit (in kW) 
wordt berekend op basis van de maximale 
hoeveelheid water (debiet in m3) welke 
per uur door de aansluiting stroomt, het 
te behalen temperatuurverschil (in graden) 
tussen de aanvoer- en retourtemperatuur 
en de soortelijke warmte van water. In 
formulevorm 

Φ * ΔT * 4,1868 
                 3,6

     De symbolen in de formules zoals 
bedoeld in dit artikel hebben de volgende 
betekenis

    Φ  de hoeveelheid water in kubieke meter 
per uur (m3/h); 

    Δ  het temperatuurverschil in graden 
tussen aanvoer- en retourtemperatuur 
in de aansluitleidingen naar het 
gebouw;

      De constanten 4,1868 en 3,6 zijn 
de omrekeningsfactoren naar de 
contractcapaciteit in kiloWatt (kW);

  (iii)    Het te behalen temperatuurverschil is 
afhankelijk van de aanvoertemperatuur 
vanuit het warmtenet van het bedrijf 
en de te behalen retourtemperatuur 
van de in het gebouw aanwezige 
verwarmingsinstallatie(s) c.q. de 
warmtapwaterinstallatie(s). Hierbij wordt 
rekening gehouden met de wijze van 
aansluiten op het warmtenet. Aansluiten 
kan met of zonder warmtewisselaar 
plaatsvinden. Indien een warmtewisselaar 
aanwezig is, wordt rekening gehouden 
met het bijbehorende temperatuurverschil 
over deze warmtewisselaar. In Tabel 1 is 
een globaal overzicht van de mogelijke 
aanvoer- en retourtemperaturen 
weergeven;

     Voor de productie van warm tapwater kan 
een aanvoertemperatuur van 70 graden 
Celsius worden aangehouden.

     

Regio en temperaturen  
verwarmingsinstallatie(s) c.q.  
de warmtapwaterinstallatie(s) 
(aanvoer – retour)

Aanvoertemperatuur
warmtenet

Retourtemperatuur
verwarmingsinstallatie(s) c.q. 
de warmtapwaterinstallatie(s)

Te behalen
temperatuurverschil

Rotterdam 90-70 120 70 45

Rotterdam 80-60 120 60 55

Rotterdam 70-40 120 40 75

Den Haag 90-70 120 70 45

Den Haag 80-6 120 60 55

Den Haag 70-40 120 40 75

Den Haag Ypenburg 90-50 120 50 45

Utrecht Stad Centrum 90 – 
70*

120 70 30

Utrecht 90-70* 95 70 25

Utrecht 70-40* 95 40 55

* aansluitingen zonder warmtewisselaar



  (iv)   Indien een afwijkende wijze van 
aansluiten van de binnen-installatie 
op het warmtenet door het bedrijf is 
toegestaan, zal het bij deze situatie 
behorende temperatuurverschil worden 
gehanteerd voor de berekening van de 
contractcapaciteit.

  (v)    Het bedrijf past de gecontracteerd 
capaciteit voor het komende kalenderjaar 
aan op basis van het maximum van de 
door verbruiker opgegeven, dan wel 
daadwerkelijke gerealiseerde maximale 
capaciteit in het lopende kalenderjaar.

  (vi)   De gecontracteerde capaciteit kan jaarlijks 
door de verbruiker worden aangepast indien 
de verbruiker kan aantonen dat een lagere 
dan wel hogere waarde aannemelijk is.

  (vii)   De te contracteren contractcapaciteit 
dient uiterlijk 1 oktober van het lopende 
jaar, dan wel op een nader door Eneco 
aangegeven datum, te zijn opgegeven 
en geldt dan voor het daaropvolgende 
kalenderjaar.

  (viii)  Indien de verbruiker in het lopende 
kalenderjaar een verhoging van de 
gecontracteerde capaciteit aanvraagt of 
meer dan de gecontracteerde capaciteit 
afneemt, zal het bedrijf deze met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari van 
het lopende kalenderjaar hanteren. Indien 
een aanpassing van de contractcapaciteit 
leidt tot kosten voor het bedrijf, is het 
bedrijf gerechtigd hiervoor een financi le 
bijdrage te verlangen.

  (ix)    Het bedrijf heeft het recht de opgegeven 
contractcapaciteit fysiek te begrenzen. 
Overschrijden van de ingestelde 
contractcapaciteit is dan niet mogelijk.

  (x)   De vergoeding voor de gecontracteerde 
capaciteit kan worden aangepast aan 
de prijsontwikkeling van de totale 
capaciteitskosten behorende bij de 
van toepassing zijnde equivalente 
gascapaciteit voor vergelijkbare 
verbruikers.

2.  Alle ingevolge van 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 verschuldigd.

3.  De verbruiker, op wiens verzoek de levering tijdelijk 
wordt onderbroken, is ook over de periode waarin 
de levering is onderbroken vastrecht verschuldigd.

4.  Het vastrecht zoals bedoeld in Artikel 3, lid (a) is 
door de verbruiker verschuldigd over een periode 
van tenminste 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 tarievenbladen 
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.


