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

Stadswarmtetarieven collectieve blokverwarming per 1 januari 2023

Tariefcomponent
Vastrecht 1  Opslag per kW /maand voor aansluitwaarde boven 100kW
€ 37,85 € 1,03

Huur afleverset 2

Basistarief ruimteverwarming en tapwater Basistarief alleen ruimteverwarming

€ 248,56  € 210,79 

Aanvullende bedragen bij collectieve afleverset > 100kW
van (kW) tot (kW) Bedrag per maand (€)

0 50 € -56,93

51 75 € -22,22

76 125 -

126 200 € 27,72

201 400 € 70,47

401 750 € 127,50

751 1.250 € 187,78

1.251 2.000 € 251,60

2.001 4.000 € 349,99

4.001 10.000 € 490,98

Meetkosten
Meetkosten per maand € 2,12

Verbruiksvergoeding
Alle verbruikte warmte € 75,13 per GJ 

Compensatieregeling: 
Conform het beschrevene in artikel 10 in de Algemene voorwaarden Eneco Warmte en Koeling grootverbruik kunt u recht hebben op 
compensatie bij storing in de levering van warmte die langer duurt dan 4 uur na melding van de storing. De hoogte van de vergoeding is: 
a. € 195 (honderdvijfennegentig euro) bij een jaar verbruik van maximaal 4.830 GJ per aansluiting; b. € 910 (negenhonderdtien euro) per 
aansluiting bij een jaarverbruik van meer dan 4.830 GJ.

Overig van toepassing:
-  Alle bovenstaande bedragen zijn afgerond naar twee decimalen achter de komma. Dit kan mogelijk kleine afrondingsverschillen tot 
gevolg hebben.

- De tarieven op dit tarievenblad zijn exclusief omzetbelasting.
-  Op de levering van warmte en koeling zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.  
Deze en overige voorwaarden kunt u inzien en downloaden via eneco.nl/grootzakelijk/voorwaarden.

- Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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1.  Uw vastrechtbedrag bestaat uit een vast basisbedrag en een toeslag per kW aansluitwaarde voor een 
aansluitwaarde groter dan 100kW. 
Een rekenvoorbeeld om uw vastrecht op jaarbasis te berekenen: 
Stel dat uw totale aansluitwaarde 250kW is. U betaalt dan: € 37,85 + ((250 - 100) x € 1,03) = 

 € 192,35 per maand x 12 = € 2308,20 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 250kW groot zijn. U betaalt dan: € 248,56 + € 70,47 =  

 € 319,02 per maand x 12 = € 3828,24 per jaar.  


