Tarievenblad warmte & koude consument en
kleinzakelijk
Ten behoeve van de warmtelevering aan uw adres gelden vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019
de volgende tarieven*:
Eenheid

Tarief incl. BTW

1

Levering warmte

euro / GJ 1,2

€ 26,65

2

Levering koude

euro/ GJ 1

€ 40,50

3

Meetkosten warmtelevering

euro / jaar 2

€ 25,89

4

Vaste kosten warmte

euro / jaar 2

€ 303,21

5

Terbeschikkingstelling afleverset warmte incl.warm

euro / jaar

€ 196,73

euro / jaar

€ 327,88

kraanwaterapparaat B2C aansluiting**

6

Terbeschikkingstelling afleverset warmte eventueel
incl.warm kraanwaterapparaat kleinzakelijke B2C
aansluiting

Let op: Er wijzigt niets aan uw maandelijkse voorschot. Deze blijft gelijk, tenzij u deze zelf wenst aan te passen.
Neem contact op met onze klantenservice.

1

GJ = gigajoule. Dit is de eenheid waarin de levering van warmte en koude gemeten wordt.

2

Jaarlijkse worden er maximumtarieven voor deze posten vastgesteld door de Autoriteit Consument en
Markt (zoals bepaald in de Warmtewet). Het Groene Net neemt deze tarieven over of blijft eronder.

*

Prijswijzigingen en zet- en drukfouten zijn voorbehouden

Betalingstoeslagen , administratiekosten en overige tarieven
Indien facturen niet via automatische incasso worden betaald zal als bijdrage in de dekking van de extra
kosten een toeslag in rekening worden gebracht. Deze toeslag bedraagt bij facturatie via*:

Excl. BTW
-

Acceptgiro/handmatige betaling

€ 2,00

Incl. BTW
€ 2,42

Wanneer niet binnen de gestelde tijd wordt betaald, gelden de volgende tarieven voor het
buitengerechtigde incassoproces*:
Excl. BTW

3

-

Per betalingsherinnering voor iedere niet betaalde factuur

-

Per aanmaning voor iedere niet betaalde betalingsherinnering3

-

Verzoek van klant tot (her)ijken van de warmtemeter

€ 379,00

€ 458,59

-

Metercontrole op basis van kosten van ongelijk

€ 110,00

€ 133,10

gratis
€ 40,00

De toegestane buitengerechtelijke incassokosten conform “Het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten” (Wet Incassokosten (WIK)).

*

gratis

Incl. BTW

Prijswijzigingen en zet- en drukfouten zijn voorbehouden

** Prijspeil 2019. Deze kosten worden jaarlijks geindexeerd

