Tarieven Stadswarmte 2022
Regio Leiden e.o.
Voor klanten met een aansluiting voor kleinverbruik (max. 100 kW). Alle tarieven zijn inclusief 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
geven.

Opbouw van de kosten
Kosten voor het verbruik (variabele kosten)
Verbruik Stadswarmte per GJ

Tarief Vattenfall

Maximumtarief ACM

€ 39,41

€ 53,95

€ 494,58

€ 494,58

€ 27,47

€ 27,47

€ 131,16

€ 131,16

Kosten voor de aansluiting t/m 49 kW (vaste kosten per jaar)
Gebruiksonafhankelijk tarief
Meettarief
Afleverset verwarming en warm tapwater

- € 125,54

Korting Vattenfall
Totaal vaste
kosten

+

€ 527,67

€ 653,21

€ 494,58

€ 494,58

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

€ 27,47

€ 27,47

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

€ 247,30

€ 305,40

- € 125,54

Korting Vattenfall
Totaal vaste
kosten

+

€ 643,81

€ 827,45

€ 494,58

€ 494,58

Meettarief

€ 27,47

€ 27,47

Afleverset uitsluitend verwarming tot en met 49 kW

€ 119,57

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

- € 125,54

Korting Vattenfall
Totaal vaste
kosten

€ 119,57
+

€ 516,08

€ 641,62

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

€ 494,58

€ 494,58

Meettarief

€ 27,47

€ 27,47

Afleverset uitsluitend verwarming van 50 t/m 100 kW*

€ 235,71
- € 125,54

Korting Vattenfall
Totaal vaste
kosten
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€ 632,22

€ 293,81
+
€ 815,86

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

Als er ook een kookgasaansluiting in de woning is, die niet is afgesloten, gelden onderstaande kortingen.
Voorwaarde is wel dat er voor deze kookgasaansluiting vastrecht wordt betaald.
Kortingen voor kookgasaansluiting per jaar
Bij een onbemeterde kookgasaansluiting
Bij een bemeterde kookgasaansluiting

€ 109,24
€ 134,21

Vattenfall behoudt zich het recht voor deze kortingen te laten vervallen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.

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 € 1.654,80 (=28,6 GJ x € 39,41 + € 527,67).

Betalingsmogelijkheden en incassokosten
Op www.vattenfall.nl/warmtetarieven staat een verwijzing naar informatie over de betaling van rekeningen
en de hoogte van eventuele incassokosten.

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 wij 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 € 2,3232 (€ 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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