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Tarieven 2022 Vrydemalaan 

 
Voorschotbedrag 

Bij je huidige voorschotbedrag is al rekening gehouden met de nieuwe tarieven. Je hoeft je 
voorschotbedrag dus niet aan te passen. 
 

 
            
    Max. tarief ACM   Tarief WarmteStad*   
Warmte en warm tapwater           
Vastrecht warmte (1 kamer woning)   € 494,58 per jaar   € 247,29 per jaar   
Verbruik warmte WKO   €   53,95 per Gigajoule (GJ)   €   45,86 per Gigajoule (GJ)   

            
Koude           
Vastrecht koude   € 244,18 per jaar   € 183,14 per jaar   
Verbruik koude   opgenomen in vastrecht   opgenomen in vastrecht   
            
Afleverset      
Huur afleverset  € 131,16 per jaar  €    0,00 per jaar  
            
Warmtemeter           
Huur warmtemeter   €   27,47 per jaar   €   27,47 per jaar   
            
Levering water           
Vastrecht drinkwater       €  61,11 per jaar   
Verbruik drinkwater       €     1,17 per m³   
Verbruik warm tapwater    €  12,50 per m³   €   10,77 per m³   
            
Doorlevering elektriciteit           
Vastrecht elektriciteit       €   65,92 per jaar 
Verbruik elektriciteit       €     0,23 per kWh   
            

 
 
 
 
 
 
 
 
*De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft tarieven vastgesteld die warmteleveranciers maximaal mogen hanteren 
voor kleinverbruikers (<100kW). Kijk voor meer informatie op: www.acm.nl. Je betaalt minder vanwege de afspraken die 
WarmteStad en uw woningcorporatie over de tarieven hebben gemaakt. 
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Welkom bij WarmteStad 
WarmteStad is het warmtebedrijf van de gemeente Groningen en het waterbedrijf Groningen en 
heeft als doel om duurzame en betaalbare warmte te leveren. 
 
Je woning wordt verwarmd én gekoeld door een modern systeem voor warmte- en 
koudeopslag (WKO). WKO is een techniek waarmee ’s zomers overtollige warmte in het grondwater 
wordt opgeslagen, voor nuttig gebruik in de winter. En andersom! Dat betekent dat je woning in 
de zomer ook comfortabel en bovendien duurzaam kunt koelen. Daarnaast voorzien wij je ook van 
drinkwater, warm water en elektriciteit.  
 
Wat betaal je hiervoor? 
Het energieverbruik voor het verwarmen van uw woning en verbruik warm water wordt gemeten in 
gigajoule (GJ). Een gigajoule komt overeen met een gasverbruik van ongeveer 35 m³. Daarnaast 
betaal je een maandelijks vastrecht voor warmte en huur voor de warmtemeter en de 
warmtewisselaar (afleverset). Voor het verbruik van koude betaal je alleen vastrecht. Je mag 
daarvoor zoveel koeling afnemen als je wilt. 
 
Tarieven 2022 
De bedragen voor 2022 vind je op de voorzijde van dit tarievenblad. Eenmaal per jaar (en bij 
verhuizing) wordt je 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 
Je voorschotbedrag wordt omstreeks de 28e van de maand automatisch geïncasseerd. Bij betaling 
door middel van automatische incasso ontvang je geen voorschotnota. Wil je liever niet betalen door 
middel van automatische incasso, dan kun je de voorschotnota per acceptgiro betalen. Je ontvangt 
dan wel een voorschotnota per post. Hiervoor brengen wij € 3,00 per maand administratiekosten in 
rekening. 
 
Als je de nota niet op tijd betaalt, ontvang je een herinnering. Als je de herinneringsnota niet binnen 
de gestelde termijn betaalt, ontvang je een aanmaning waarvoor wij € 24,20 in rekening brengen. 
Kun je de nota niet betalen? Neem dan contact met ons op. Wij denken hierin graag met je mee en 
kijken samen naar de mogelijkheden. 
 
Uitlezing warmtemeter 
Je warmtemeter wordt op afstand door ons uitgelezen. Geef je hier geen toestemming voor dan 
moeten wij de stand handmatig verwerken. Hiervoor wordt een bedrag van € 29,04 per jaar in  
rekening gebracht. 
 


