
Variabele Kosten

Pw: Warmtetarief per GJ   €  48,60   40% = €29,16
Voor de bereiding van 1 m3 koud drinkwater tot warm tapwater is 0,1993 GJ aan warmte benodigd. 

Warm tapwaterverbruik per m3 x 0,1993 is het aantal GJ opwarming welke in rekening wordt gebracht.

Koudetarief per GJ (u betaalt alleen vaste kosten, verbruik is gratis)  € 0,00

Vaste kosten per maand

Gebruiksonafhankelijk tarief  €  37,12  
Meettarief   €  2,05  
Afleverset verwarming en warm tapwater 8 liter per minuut  €  9,85   
Toeslag comfortverhoging warm tapwater van 8 naar 10 liter per minuut (EU capaciteitsklasse XL) *  € - 

Toeslag comfortverhoging warm tapwater van 8 naar 12 liter per minuut (EU capaciteitsklasse XXL) **  € - 

Toeslag comfortverhoging warm tapwater van 8 naar 14 liter per minuut (capaciteitsklasse XXXL) *  € - 
Koude tot en met een 2kW beschikbaarheid**  €  18,32  
Koude boven een 2kW beschikbaarheid per extra kW**  €  4,45 
* Op aanvraag kan de capaciteitsklasse worden gewijzigd tegen betaling van genoemde voorrijkosten. 

Bij gewenste verhoging van de aanwezige capaciteitsklasse zal WarmCruquius op aanvraag de mogelijkheid 

aangeven en bij mogelijkheid de kosten voor verhoging verstrekken.

** Vaste kosten koude zijn een vergoeding voor het periodiek ter beschikking stellen van koude waarmee 

bij hoge buitentemperaturen de ruimtetemperatuur verlaagd kan worden.

Kosten bezoek servicemonteur voor zaken niet behorende tot de 
verantwoordelijkheid Warm Aan Het IJ

Voorrijkosten per bezoek  €  76,53  
Uurtarief op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 €  86,25
Uurtarief op werkdag tussen 17:00 en 22:00 en zaterdag tussen 08:00 en 17:00  €  121,12
Uurtarief op werkdag tussen 22:00 en 08:00  €  164,38
Uurtarief op zon- en feestdagen (erkende vrije dagen) of zaterdag tussen 22:00 en 08:00  €  180,82

Door Warm Aan Het IJ voorgestelde basis voorschotbedrag per maand

Verbruik warmte (ingeschat gemiddeld verbruik 1,3 GJ per maand)    €  63,18   €  37,91  
Verbruik warm tapwater (ingeschat gemiddeld verbruik 0,52 GJ per maand)  €  25,27 €  15,16 
Vastrecht warmte   €  37,12 €  37,12 
Meettarief   €  2,05  €  2,05 
Vastrecht warmtewisselaar/afleverset  €  9,85 €  9,85  
Vastrecht koude   €  18,32  €  18,32  
Totaal   €  155,80 €  120,42  

Voorgesteld voorschotbedrag  € 155,00 € 120,00
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Warmte- en koudetarieven
Kleinverbruik 2022 HUISHOUDENS

Warmtewet-tarieven op basis Autoriteit Consument en Markt (ACM) inclusief BTW
Aanvullend aangepast tarievenblad, geldende van 1-7-22 t/m 31-12-22 

in verband met een door de Rijksoverheid tijdelijk aangepast BTW tarief op energie, van 21% naar 9% BTW


