
Warmte en warm tapwater:

 - Vastrecht warmte € 232,14* / jaar

 - Verbruik warmte € 20,44 / Gj

Overig:

 - Huur warmtemeter € 25,36 / jaar

 - Huur afleverset € 0,00** / jaar

Tarievenblad WarmteStad – januari 2018

Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW

Tarieven gelden per 1 januari 2018

bij de Leveringsovereenkomst ‘Paddepoel en Selwerd’

*  Dit bedrag is exclusief een bijdrage die de 
  woningbouwstichting hiervoor aan WarmteStad betaalt.

** Uw woningcorporatie betaalt de huur van de afleverset  
  aan WarmteStad. 



Het energieverbruik voor het verwarmen van uw woning en verbruik warm tapwater wordt gemeten 
in gigajoule (GJ). Daarnaast betaalt u een maandelijks vastrecht voor warmte en een maandelijks 
vast bedrag voor de huur van de warmtemeter en de warmtewisselaart.

Tarieven 2018
De bedragen voor 2018 vindt u op de voorzijde van dit tarievenblad. Per maand ontvangt u 
een voorschotnota waarvan het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening wordt 
afgeschreven. Eenmaal per jaar (en bij verhuizing) wordt uw werkelijk verbruik vastgesteld en zal, 
op basis van de jaarafrekening, verrekening dan wel nabetaling plaatsvinden. Onze prijzen zijn 
marktconform en transparant en voldoen aan de Warmtewet die per 1 januari 2014 is ingegaan.

Betaling voorschotnota
Per maand ontvangt u een voorschotnota waarvan het verschuldigde bedrag automatisch van 
uw rekening wordt afgeschreven. Wilt u dit liever niet dan kunt u de voorschotnota per acceptgiro 
betalen. Hiervoor brengen wij € 2,42 per maand voor administratiekosten in rekening.

Bij niet tijdig betalen
Als u uw nota niet op tijd betaalt, ontvangt u een herinnering. Als u de herinneringsnota niet binnen 
de gestelde termijn betaalt, ontvangt u een aanmaning waarvoor wij € 24,20 in rekening brengen.

Uitlezing warmtemeter
Uw warmtemeter wordt op afstand door ons uitgelezen. Geeft u hier geen toestemming voor dan 
moeten wij de stand handmatig verwerken. Hiervoor wordt een bedrag van € 29,04 per jaar in 
rekening gebracht.   

Wat ga ik in 2018 betalen?

Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW

Tarieven gelden per 1 januari 2018


