
Warmte- en koudetarieven 

Warm Kop Grasweg 

Kleinverbruik 2023

Huurders de Alliantie

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Warm Kop Grasweg is onderdeel van InWarmte en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als IWG I BV onder nummer 72037717 en BTW-nummer 

NL858957644B01. Warm Kop Grasweg is bij de ACM aangemeld onder de warmteleveringsvergunning van InWarmte BV dat bij de KvK is  ingeschreven 

onder nummer 70012393 en geregistreerd bij de geschillencommissie Energie.

Variabele kosten warmte incl. btw

Tot 37 GJ per jaar (prijsplafond): Warmtetarief voor ruimteverwarming en opwarmen tapwater per GJ  €  47,38

Tot 37 GJ per jaar (prijsplafond): Opwarmtarief warm tapwater per m3 € 9,44

Vanaf 37 GJ: Warmtetarief voor ruimteverwarming en opwarmen tapwater per GJ € 86,36

Vanaf 37 GJ: Opwarmtarief warm tapwater per m3 € 17,21

Het koude drinkwater betrek je zelf van het drinkwaterbedrijf.

Voor de bereiding van 1 m3 koud drinkwater tot warm tapwater is 0,1993 GJ aan warmte nodig. 

Vaste kosten warmte incl. btw

Vastrecht  €  45,80

Meettarief € 2,56

Korting op vastrecht warmte van de Alliantie -  € 22,15

Vaste kosten huur afleverset incl. btw

Per aansluiting met 8/10/14 liter warm tapwater per minuut  € 11,74

Kosten koude

Variabele kosten koude per GJ géén

Vaste kosten koude (betaald door de Alliantie) géén

Kosten bezoek servicemonteur niet behorende tot verantwoordelijkheid Warm Kop Grasweg incl. btw

Voorrijkosten per bezoek € 102,00

Uurtarief voor diagnosestelling en/of herstellende werkzaamheden  € 75,00

Door Warm Kop Grasweg voorgesteld voorschotbedrag incl. btw

Vastrecht per maand op basis van standaardsituatie (100 m² bruto vloeroppervlakte) € 60,10

Variabele kosten op basis van gemiddeld verbruik van 0,9 GJ en 1,75 m3 per maand  € 107,84

Korting op vastrecht warmte van de Alliantie   -  € 22,15

Bijdrage prijsplafond Rijksoverheid -  € 48,68

Totaal bedrag per maand op basis van standaardsituatie en gemiddeld verbruik  € 97,11

Voorgesteld maandelijks voorschotbedrag € 100,00

Meer informatie? 

warmkopgrasweg.nl

Bel ons op 085 - 004 43 76

Of mail je vraag naar 

vragen@inwarmte.nl

http://warmkopgrasweg.nl
mailto:vragen%40inwarmte.nl?subject=Vraag%20over%20tarieven%20warmtelevering

