Tarieven Stadswarmte 2022 per 1 juli met (tijdelijk) verlaagd btw percentage
Regio Rotterdam
Voor klanten met een aansluiting voor kleinverbruik (max.100 kW). Alle tarieven zijn inclusief 9% btw.

Wat betaalt u voor Stadswarmte?
Voor Stadswarmte betaalt u bij ons een eerlijk tarief. De
Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt namens de
overheid elk jaar de maximumtarieven vast. Deze ziet u in de

tabellen hieronder aan de rechterkant. Bij ons betaalt u ook dit
jaar minder dan deze maximumprijzen, omdat wij u een korting
op de vaste kosten geven.

Opbouw van de kosten
Kosten voor het verbruik (variabele kosten)

Tarief Vattenfall

Maximumtarief ACM

€ 35,50

€ 48,60

Gebruiksonafhankelijk tarief

€ 223,22

€ 445,53

Meettarief

€ 15,50

€ 24,74

Afleverset verwarming en warm tapwater

€ 107,57

€ 118,16

€ 346,29

€ 588,43

Gebruiksonafhankelijk tarief

€ 445,53

€ 445,53

Meettarief

€ 24,74

€ 24,74

Afleverset verwarming en warm tapwater van 50 t/m 100 kW*

€ 222,77

€ 275,12

Verbruik Stadswarmte per GJ

Kosten voor de aansluiting t/m 49 kW (vaste kosten per jaar)

Totaal vaste kosten

Kosten voor de aansluiting van 50 t/m 100 kW
(vaste kosten per jaar)

Korting Vattenfall

- € 113,09
Totaal vaste kosten

+

€ 579,95

€ 745,39

Gebruiksonafhankelijk tarief

€ 223,22

€ 445,53

Meettarief

€ 15,50

€ 24,74

Afleverset uitsluitend verwarming tot en met 49 kW

€ 98,98

€ 107,71

€ 337,70

€ 577,98

Gebruiksonafhankelijk tarief

€ 445,53

€ 445,53

Meettarief

€ 24,74

€ 24,74

Afleverset uitsluitend verwarming van 50 t/m 100 kW*

€ 212,33

€ 264,68

Kosten voor de aansluiting bij alleen verwarming t/m 49 kW (vaste kosten
per jaar)

Totaal vaste kosten

Kosten voor de aansluiting bij alleen verwarming 50 t/m 100 kW (vaste
kosten per jaar)

Korting Vattenfall

- € 113,09
Totaal vaste kosten

€ 569,51

Toeslagen voor extra warmwatercomfort per jaar
Toeslag voor CW-label 5 (vervallen per 1 januari 2021)

€ 0,00

Toeslag voor CW-label 6 (vervallen per 1 januari 2021)

€ 0,00
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+
€ 734,95

Rekenvoorbeeld kosten Stadswarmte per jaar
Bij een verbruik van 28,60 GJ per jaar (inclusief het gebruik van warmte voor warm water met CW-label 4) zijn uw kosten per
jaar op basis van bovenstaande tarieven € 1.361,59 (=28,6 GJ x € 35,50 + € 346,29).

Factuur- en incassokosten
Voor de factuur- en incassokosten verwijzen wij u naar de Algemene tarieven die u kunt vinden op www.vattenfall.nl.

Afsluiten en/of wegnemen aansluiting en heraansluiting
Als Vattenfall Warmte vanwege wanbetaling of contractbreuk de aansluiting moet verbreken of wegnemen, kunnen wij
hiervoor kosten in rekening brengen. Daarbij volgen we de door de ACM vastgestelde wettelijke tarieven voor 2022.
Voor het afsluiten en/of wegnemen van de aansluiting op verzoek van de klant gelden project-specifieke afspraken en wettelijk
maximumtarieven. Deze kunnen bij Vattenfall Warmte worden opgevraagd. Ook voor heraansluiting gelden project-specifieke
afspraken en tarieven, die bij Vattenfall Warmte kunnen worden opgevraagd.

* het wettelijk maximumtarief per kW > 25 kW bedraagt € 2,0928 (€ 1,92 excl. btw)

Tekstfouten en (wettelijke) prijswijzigingen zijn voorbehouden. Bij het berekenen van de kosten ronden wij af. Soms ontstaan
hierdoor kleine afrondingsverschillen op de energienota.
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