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Afleverstation

Vanaf 1 januari 2022 krijgt u uw warmte en 
warm water (warm water geldt alleen voor 
de bewoners van de Esdoornlaan en de 
Eglantierstraat) van WarmteStad. Inmiddels 
ligt het duurzame warmtenet van WarmteStad 
bij u in de straat en vanaf 1 januari wordt het 
afleverstation dat uw woning verwarmt hierop 
aangesloten. U wordt daarmee klant van 
ons. Wat betekent dat precies? Wat gaat er 
allemaal voor u veranderen? Krijgt u het straks 
nog net zo warm? En wat gaat u betalen voor 
warmte van WarmteStad? Op deze en vele 
andere vragen krijgt u antwoord in deze folder. 
Ook staat erin wat u kunt doen bij storing en 
hoe u ons kunt bereiken. 

“Wat gaan we betalen? 
Blijft het net zo warm in 
mijn woning? En blijft  
het water uit mijn kraan 
wel net zo heet?” 

Storing  
Is uw woning niet warm of niet warm genoeg? 
Of woont u aan de Esdoornlaan of Eglantierstraat  
en heeft u geen warm water?  
 
Neem dan contact op met WarmteStad via 050 368 8700. 
We zijn 24 uur per dag bereikbaar in het geval van een storing. 
Onze collega’s van de Energiewacht helpen u vervolgens 
verder.  

Tarieven

U betaalt bij WarmteStad een vast bedrag per maand 
voor de aansluiting op het warmtenet. En u betaalt 
voor de warmte die u gebruikt. Dat bedrag verschilt 
natuurlijk per huishouden. WarmteStad heeft geen 
winstoogmerk en vindt het belangrijk dat warmte voor 
iedereen betaalbaar is en blijft.

Onze tarieven zijn wettelijk gekoppeld aan de gasprijs. 
Als de gasprijs stijgt, stijgen dus ook onze tarieven.  
Wel zijn we altijd goedkoper dan gas.

U kunt uw vragen persoonlijk aan ons stellen via  
050 368 87 00 of een kijkje nemen op onze website: 
www.warmtestad.nl.

Veelgestelde vragen afleverset  

Wat is de functie van 
de afleverset?
De afleverset is in de meeste 
gevallen een witte of donker 
grijze box met beschermkap.  
Hij heeft drie functies: 

1. Verwarming van uw woning 
De afleverset zorgt ervoor 
dat er warm water vanuit het 
warmtenet naar de radiatoren 
stroomt en hiermee uw woning 
verwarmt. Het afgekoelde water 
gaat vervolgens via een retour
leiding in de afleverset weer 
terug naar het warmtenet. 

2. Levering warm kraanwater 
In de afleverset zit ook een 
warmtapwater voorziening. Hier 
wordt via een warmtewisselaar 
koud drinkwater verwarmd, 
zodat u kunt beschikken over 
warm water in uw keuken of 
badkamer. 

3. Registratie warmteverbruik. 
In de buurt van de afleverset 
is een warmtemeter geplaatst. 
Die registreert het warmte
verbruik in gigajoules (GJ). 

Woont u aan de Esdoornlaan of de Eglantierstraat? 
Dan heeft u een afleverset.

Zo werkt het warmtenet



Informatiefolder

Selwerd
Samen bouwen we aan de duurzame toekomst 
van Groningen

Welkom bij WarmteStad

Wij zijn het duurzame nutsbedrijf van de 
gemeente Groningen en Waterbedrijf 
Groningen. Wij zijn in 2014 opgericht en 
leveren duurzame warmte aan stadjers en 
bedrijven.

WarmteStad wil dat de warmte voor iedereen 
toe gankelijk, betrouwbaar, en vooral ook 
betaalbaar is. En dat ook blijft.

Wij zijn lokaal en dichtbij. Voor Groningers,  
door Groningers.

Wilt u meer over ons weten?  
Kijk dan op www.warmtestad.nl

Op de planning
In het noordwesten van Groningen (Zernike, Paddepoel, 
Selwerd en Vinkhuizen) leggen we een warmtenet aan. 
Met dit warmtenet verwarmen we op duurzame wijze in de 
toekomst meer dan 10.000 huishoudens, instellingen en 
bedrijven. Het eerste deel van ons warmtenet is klaar. Dat ligt 
in Zernike, Paddepoel en Selwerd. Komende jaren breiden we 
het warmtenet uit naar Vinkhuizen en Kostverloren.

Zorgen voor 
warmte bij u thuis

Veelgestelde vragen algemeen

Veelgestelde vragen WKV-meters 

Hoe werkt het warmtenet?
Door het warmtenet in Selwerd 
stroomt warm water met een 
temperatuur van ongeveer 
70 graden Celsius. Het water 
wordt verwarmd in onze 
warmte centrale op het Zernike. 
Van de warmtecentrale loopt 
dit warme water door buizen 
naar Selwerd en komt aan in 
het afleverstation naast uw 
gebouw. Vandaar gaat het 
naar uw woning. 

Waarom worden 
wij aangesloten op 
het warmtenet van 
WarmteStad?
Selwerd is een van de eerste 
wijken in de stad die Gemeente 
Groningen wil afkoppelen van 
het Groninger gas. Daarom 
wordt op dit moment in Selwerd 
een warmtenet aangelegd door 
WarmteStad. Dit sluit aan bij 
de visie van Nijestee om hun 
woningen in Selwerd duurzaam 
te maken en af te koppelen van 
het gas. 
 
 

Waarom moeten we  
van het gas af?
Met de overstap naar Warmte
 Stad neemt u een belangrijke 
stap vooruit in de energietran
sitie. Dat is de periode waar we 
nu in zitten. In de nabije toekomst 
zullen gasaansluitingen definitief 
verdwijnen. U heeft de stap 
vooruit hiermee al gemaakt.

Krijg ik het warm genoeg?
Voordat het systeem is 
aangelegd, is berekend wat er 
moet gebeuren om ervoor te 
zorgen dat uw woning voldoende 
warmte krijgt. Dat is gegaran
deerd. De afleverset zorgt voor 
de temperatuur in uw woning en 
die regelt u met uw thermostaat.

Wat ga ik straks betalen 
als ik klant word van 
WarmteStad?
Voor de tarieven van WarmteStad 
geldt dat u straks, na aansluiting 
op het warmtenet, niet meer mag 
betalen dan u zou betalen voor 
uw gasaansluiting in het nieuwe 
jaar. Dat is vastgelegd in de 
Warmtewet. De tarieven worden 

elk jaar in januari vastgesteld. 
Daarover krijgt u persoonlijk 
bericht van WarmteStad.

Hoe gaat het met 
het betalen van mijn 
verbruikte warmte bij 
WarmteStad?
U betaalt elke maand een 
voorschot, net zoals u nu doet. 

In het voorschotbedrag zit een 
deel vastrecht en een deel voor 
het verwachte jaarverbruik. Aan 
het eind van het jaar volgt een 
verrekening tussen in rekening 
gebrachte voorschotten en het 
daadwerkelijk verbruik met de 
jaarrekening. Eigenlijk net zoals 
u nu gewend bent.

Wat is de functie van de 
meters op mijn 
radiatoren? 
Deze radiatorwarmtemeters 
meten uw warmteverbruik. De 
standen van de radiatorwarmte
meters worden aan het einde van 
het jaar verzameld en gebruikt 
voor de berekening van de jaar 
afrekening. Naast het verbruik 

zijn ook andere zaken hierin van 
belang, bijvoorbeeld de plaats 
van uw woning in het complex. 
Meer informatie over de jaaraf
rekening vindt u op onze website. 

Uw warme water krijgt u op  
de manier die u gewend bent, 
daarin verandert niets. Dit komt 
niet van WarmteStad.

Woont u aan de Gelderse Roosstraat, Hazelaarstraat, 
Mispellaan, Elzenlaan, Eikenlaan, Kastanjelaan, 
Moesstraat of Iepenlaan? Dan heeft u radiatoren met 
meters daarop bevestigd.


