
Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2016. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

 

Standaard warmtetarieven per 1 januari 2016 

 
Voor verbruikers met een aansluiting van maximaal 100 kW 

 

 

Wat betaalt u? 

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden, vanaf deze datum is de invulling van het Niet-Meer-

Dan-Anders beginsel (NMDA) gereguleerd door de overheid. Het gereguleerde tarief voor warmte bestaat uit 

vastrecht (inclusief meettarief) en een prijs per gigajoule (GJ). Beide bedragen worden jaarlijks vastgesteld 

door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Op deze wijze betaalt u als warmteklant voor een gemiddelde 

woning eenzelfde bedrag als wanneer u voor dezelfde woning over een individuele gasgestookte warmte-

installatie zou hebben beschikt. 

Naast het gereguleerde tarief voor warmte bestaat er ook een tarief voor de afleverset, indien u die van Eneco 

ter beschikking gesteld krijgt. Dit tarief is zoals voorgeschreven in de Warmtewet gebaseerd op werkelijke 

kosten van aanschaf, onderhoud, beheer en vervanging. U betaalt daar een vaste all-in prijs per jaar voor, 

waarmee u altijd verzekerd bent van een goed werkende afleverset. 

De in de tabel weergegeven warmtetarieven zijn per 1 januari 2016 van toepassing. 

 

Tarieven warmtelevering 

.................................................................................................................................................................................. 

 

   Nieuwe tarieven     

   Geldig per 1 januari 2016    

         

   Tarief excl Tarief incl    

   21% BTW  21% BTW   

Gereguleerd tarief      

Vastrecht inclusief meettarief 1)   € 248,85  € 301,11  €/jaar 

Verbruiksvergoeding    € 18,73  € 22,66  €/GJ 

Verbruiksvergoeding 2)    € 3,93  € 4,76  €/m³ 

 

Vaste vergoeding afleverset 3) 

Afleverset tot en met 100 kW    € 141,00  € 170,61  €/jaar 

Afleverset alleen tapwaterbereiding    € 99,00  € 119,79  €/jaar 

 

Huurderskorting 4) 

Korting vastrecht regio Rotterdam    € 40,10  € 48,52  €/jaar 

 

 

 

1) Omdat de warmtemeter altijd in eigendom van Eneco is, is het meettarief standaard bij het vastrecht inbegrepen, het meettarief voor 2016 

bedraagt € 24,97 per jaar inclusief 21% BTW 

2) In die gevallen waarin warmte in m³ gemeten wordt in plaats van in GJ vindt een omrekening plaats, 1 m³ warm water is gelijk aan 0,21 GJ 

3) Het tarief voor de afleverset is voor alle tapwaterklassen t/m CW5 gelijk, evenals voor de zakelijke klanten met een maximaal vermogen van 

100 kW 

4) De huurderskorting geldt alleen voor klanten die hun woning huren bij een woningbouwcorporatie die met Eneco een overeenkomst heeft 

waarin deze tarieven zijn vastgelegd 

.................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 


