
Voor verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kW

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Vanaf deze datum is het ‘Niet-Meer-Dan-Anders’-beginsel 
(NMDA) ingevoerd door de overheid. Uitgangspunt hierbij is dat de maximumprijs van stadswarmte gebaseerd 
is op alle kosten die een gemiddelde verbruiker moet maken om dezelfde warmte te krijgen als wanneer hij een 
gasaansluiting zou hebben (inclusief aanschaf, onderhoud en afschrijving van de cv-ketel met comfortklasse CW4). 
Het gereguleerde tarief voor stadswarmte bestaat uit vastrecht, een meettarief en een verbruiksprijs per gigajoule 
(GJ). De maximum tarieven hiervoor worden ieder jaar vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Naast het gereguleerde tarief voor de levering van stadswarmte betaalt u een huurtarief voor de warmteafleverset 
(indien u die van Eneco ter beschikking gesteld krijgt). Dit tarief is gebaseerd op werkelijke kosten van aanschaf, 
onderhoud, vervanging en 24/7 service. U betaalt daar een vaste all-in prijs per jaar voor. Daarmee bent u verzekerd 
van een goed werkende warmteafleverset.

Eneco heeft besloten dit jaar niet mee te gaan in de maximale prijsverhoging van de ACM. Vanwege de stijging in 
de overheidsheffingen op energie heeft Eneco de maximum prijzen deels los gelaten. Klanten krijgen hierdoor een 
aanzienlijke korting op de maximale prijs van vastrecht die is vastgesteld door de ACM. De kosten voor de huur van 
de warmteafleverset blijven gelijk aan voorgaande jaren.

We blijven investeren in het verduurzamen van onze bronnen en het efficiënter maken van het warmteverbruik.  
Zo is het warmteproduct klaar voor de toekomst

In januari ontvangen onze klanten een persoonlijk bericht met daarin de voor hun geldende nieuwe tarieven.

Algemene tarieven Eneco Stadswarmte per 1 januari 2019

Tarieven excl. 21% btw Tarieven incl. 21% btw

Gereguleerd tarief

Vastrecht € 235,08 per jaar € 284,45 per jaar

Meettarief € 21,40 per jaar € 25,89 per jaar

Verbruiksvergoeding warmte € 23,53 per GJ € 28,47 per GJ

Verbruiksvergoeding warm water1 € 4,94 per m3 € 5,98 per m3

Vaste vergoeding warmteafleverset2

Warmteafleverset tot en met 100 kW € 141,00 per jaar € 170,61 per jaar

Warmteafleverset voor alleen warm 
waterbereiding

€ 99,00 per jaar € 119,79 per jaar

1) In die gevallen waarin stadswarmte in kubieke meters (m³) gemeten wordt in plaats van in gigajoule (GJ), vindt voor het bepalen van de 
prijs een omrekening plaats, waarbij 1 m³ warm water gelijk is aan 0,21 GJ. Voor de warm waterbereiding koopt Eneco koud water in bij 
het waterleidingbedrijf in uw regio. De inkoop van het water (m3) en de ‘belasting op leidingwater’ vindt u terug op uw nota.

2) Het tarief van de warmteafleverset voor ruimteverwarming en warm waterbereiding is voor alle CW-klassen (CW1 tot en met CW5) gelijk. 
Dit geldt ook voor zakelijke klanten met een aansluiting tot en met 100 kW.

• Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
• Op de levering van stadswarmte zijn onze ‘Algemene Voorwaarden  

Warmte Eneco 2014’ van toepassing. Deze en overige voorwaarden  
kunt u inzien en downloaden via eneco.nl/voorwaarden.
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