Algemeen tarievenblad voor
Warmte & Koude
Per 1 januari 2021

Voor verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kW
We hebben onze tarieven voor warmte, warm water, koude en bronwarmte voor 2021 vastgesteld. Daarna hebben we
ze getoetst aan de maximum tarieven die de ACM heeft vastgesteld. Onze tarieven zijn nooit hoger dan de wettelijk
vastgestelde tarieven. In onderstaande tabel vindt u de nieuwe warmtetarieven voor 2021. Dit zijn onze tarieven die
in het bereik van de Warmtewet vallen. Heeft u warmte van Eneco? Uw persoonlijke tarieven ontvangt u per brief of
e-mail in de loop van januari.

Leveringstarieven voor warmte
Aan de hand van uw type warmteaansluiting kunt u aflezen waar u voor betaalt. Krijgt u warmte voor verwarming en
warm water geleverd? Dan betaalt u het vastrecht dat hierbij hoort. Het bedrag voor het verbruik van warmte is voor
iedereen gelijk. U betaalt het meettarief voor het bepalen van uw verbruik. Krijgt u warm water via de warmteaansluiting?
Dan betaalt u ook voor een afleverset. U heeft dan een eigen afleverset in uw woning, of u betaalt mee aan de collectieve
afleverset in uw (woon)complex.

Energietarieven warmte
Type warmteaansluiting

Vastrecht
excl. btw p/j

Verbruik warmte

incl. btw p/j

Warmte voor verwarming en warm
water

€

333,54

€

403,58

Warmte voor verwarming

€

197,77

€

239,30

excl. btw p/GJ

€

Meettarief

Meettarief
excl. btw p/j

€

22,17

€

24,60

excl. btw p/m3

€

4,27

incl. btw p/m3

€

5,17

Bijdrage voor bepaling individueel
verbruik

incl. btw p/j

€

20,33

Verbruik warm water1)

incl. btw p/GJ

26,83

excl. btw p/j

€

22,17

incl. btw p/j

€

26,83

CW3 t/m CW6

Huur warmteafleverset2)

excl. btw p/j

€

103,72

incl. btw p/j

€

125,50

Minimum

Collectieve afleverset3)

excl. btw p/j

€

17,98

Maximum

incl. btw p/j

€

21,76

excl. btw p/j

€

103,72

incl. btw p/j

€

125,50

	Meten wij uw warme water in m³? De prijs die u betaalt voor de gebruikte warmte per m³ is gebaseerd op 0,21 GJ per m³ warm water. Meten we ook
het koud water dat u met onze warmte verwarmt? Dan meet uw eigen waterbedrijf dit gebruikte water niet. U betaalt dan via onze nota de kosten
voor het koud water en de belasting op leidingwater per m3. We dragen dit bedrag af aan het regionale waterbedrijf. De actuele tarieven voor koud
water vindt u op de website van uw regionale waterbedrijf.
2)
	De huur voor de afleverset is voor warmte en warm water. Heeft u een afleverset voor alleen warm water? Dan geldt een ander tarief. Deze vindt u
in de persoonlijke brief of e-mail die u ontvangt in de loop van januari.
3)
	De kosten voor de collectieve afleverset worden gedeeld door het aantal woningen die gebruik maken van deze set. De totale kosten van de set zijn
afhankelijk van het vermogen van de collectieve set. Uw persoonlijke tarief en hoeveel woningen gebruik maken van de set vindt u in de persoonlijke
brief of e-mail die u ontvangt in de loop van januari.
1)
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Leveringstarieven voor koude
Krijgt u ook koude geleverd van Eneco om uw woning te koelen in de zomer? Dan kunt u in onderstaande tabel aflezen
wat hiervoor de tarieven zijn. Er is een verschil in tarief aan de hand van het type koudeaansluiting. Krijgt u koude geleverd
als onderdeel van uw warmteinstallatie? Dan betaalt u een ander tarief dan wanneer de koude technisch niet verbonden is
aan uw warmteinstallatie.

Energietarieven koude
Type koudeaansluiting

Vastrecht
excl. btw p/j

Verbruik koude

incl. btw p/j

excl. btw p/GJ

incl. btw p/GJ

Koude, als onderdeel van de
warmteinstallatie4)
• Vastrecht op basis van 2kW

€

197,07

€

238,46

• Vastrecht per extra kW boven
2kW

€

47,93

€

57,99

Koude, technisch niet verbonden
aan de warmteinstallatie5)

Koude is technisch niet verbonden aan Warmte. Uw tarief voor Koude
wordt persoonlijk aan u gecommuniceerd.

Leveringstarieven voor bronwarmte
Krijgt u warmte en koude geleverd via een collectief bronwarmtesysteem? Dan zijn onderstaande tarieven van
toepassing.

Energietarieven bronwarmte
Bronwarmte
excl. btw p/j

incl. btw p/j

Bronwarmte4)
• Vastrecht op basis van 3kW

€

217,24

€

262,86

• Vastrecht per extra kW boven
3kW

€

54,97

€

66,51

Huur warmtepomp6)

5)
6)

•
•

Uw persoonlijke tarief vindt u terug in de brief of e-mail die u in de loop van januari ontvangt. Het totaaltarief is niet uitgesplitst.
Uw persoonlijke tarief voor Koude ontvangt u in de loop van januari.
De huur is vrijgesteld van btw.
 anmaning van een niet betaalde nota betreft een bedrag van € 40. Eventueel volgt nog een (slot)sommatie. Als een vordering ter incasso wordt
A
overgedragen aan een derde partij, kan deze partij extra kosten in rekening brengen. Kijk voor meer informatie in de voorwaarden.
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.

EBE.CSM.TAR.WARMTE21.06/21

4)

De kosten voor de huur van de
warmtepomp worden persoonlijk
aan u gecommuniceerd.
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Toelichting

Type warmteaansluiting

Het type warmteaansluiting laat zien wat u geleverd kan krijgen. Er zijn drie
verschillende type warmteaansluitingen.

Vastrecht

U betaalt een vaste vergoeding voor de aansluiting op ons warmtenet en voor
de levering van warmte en/of koude.

Verbruik warmte

U betaalt per gigajoule (GJ) voor het verbruik van warmte voor het verwarmen
en/of het warme water in uw woning.

Verbruik warm water

Meten wij uw warme water in m³? De prijs die u betaalt voor de gebruikte
warmte per m³ is gebaseerd op 0,21 GJ per m³ warm water. Meten we ook het
koud water dat u met onze warmte verwarmt? Dan meet uw eigen waterbedrijf
dit gebruikte water niet. U betaalt dan via onze nota de kosten voor het koud
water en de belasting op leidingwater per m3. We dragen dit bedrag af aan
het regionale waterbedrijf. De actuele tarieven voor koud water vindt u op de
website van uw regionale waterbedrijf.

Meettarief

Dit betaalt u voor het bepalen van uw verbruik.

Bijdrage voor bepaling individueel
verbruik

Dit betaalt u voor het bepalen van uw verbruik.

Huur warmteafleverset

Via de afleverset komt de warmte in uw huis. Heeft u een eigen set in uw huis?
Dan betaalt u een vast tarief per jaar.

Collectieve afleverset

Een collectieve afleverset deelt u met meerdere woningen. U betaalt dan uw
bijdrage voor de totale kosten van de afleverset.

Type koudeaansluiting

Het type koudeaansluiting legt uit op wat voor manier koeling uw woning
inkomt. Er zijn twee verschillende type koudeaansluitingen. De koudeaansluiting
kan onderdeel zijn van de warmteinstallatie of technisch niet verbonden zijn
met de warmteinstallatie. Voor verschillende type aansluitingen kunnen andere
tarieven gelden. Dit kan ook te maken hebben met contractuele afspraken.

Verbruik koude

U betaalt per gigajoule (GJ) voor het verbruik van koude voor het koelen van uw
woning.

Bronwarmte

Uw woning wordt via een collectief bronwarmtesysteem met een warmtepomp
verwarmd en gekoeld. Ook krijgt u warm water door middel van dit systeem.

Huur warmtepomp

U betaalt huur voor het gebruik van de warmtepomp. De huur van de
warmtepomp is vrijgesteld van btw.
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