Tarievenblad kleinverbruikers 2019 Wip Wei
Kleinverbruikers t/m 100 kW

Wat betaalt u?
DER levert duurzaam opgewekte warmte ten behoeve van ruimteverwarming en/of warm tapwater
aan woningen en voorzieningen in Roosendaal. Uw energieverbruik voor het verwarmen van uw
woning of voorziening en/of warm tapwater wordt gemeten door een warmtemeter. De
meeteenheid die daarvoor wordt gebruikt is de gigajoule (GJ). Voor het beheer en onderhoud van
de duurzame warmtevoorziening, de afleverset en de huur van de meter brengt DER maandelijks
vastrecht bij u in rekening.
Warmtewet
Op 1 januari 2014 is de Warmtewet ingevoerd. De wet heeft tot doel om warmte-afnemers van een
lokaal warmtenet te beschermen omdat zij geen vrije keuze hebben in een warmteleverancier. In
de Warmtewet is een maximumprijs voor warmte vastgesteld die door de Autoriteit Consument en
Markt (ACM) jaarlijks wordt bepaald. Uitgangspunt is dat de kosten bij gebruik van warmte
vergelijkbaar zijn met de kosten bij gebruik van gas voor ruimteverwarming en warm water (het
zogenaamde ‘Niet-Meer-Dan-Anders-principe’). Voor het variabele warmtetarief wordt door DER
een korting van minimaal 10% gehanteerd ten opzichte van het vastgelegde variabele
warmtetarief in de Warmtewet.
Tarieven
De prijs voor warmte is opgebouwd uit vier tariefonderdelen. Onderstaand staat een overzicht van
deze tariefonderdelen, met bijbehorende tarieven.
Tariefonderdelen
Vaste kosten warmteverbruik

Tarief 2019 (incl. BTW)
€ 318,95

Vaste kosten meterhuur
€ 25,89
Vaste kosten afleverset (excl. warm tapwater)*
€ 75,00
Variabel tarief (€/GJ)**
22,78 €/GJ
* Voor aansluitingen met een aansluitwaarde van maximaal 30kW (voor hogere aansluitwaarden
gelden hogere kosten)
** Inclusief 20% korting t.o.v. vastgelegde variabele warmtetarief in de Warmtewet
Maandelijkse kosten
Maandelijks betaalt u een voorschotbedrag aan DER. Dit bestaat uit kosten voor vastrecht en uw
warmteverbruik. Voor het warmteverbruik wordt een inschatting gemaakt. Eenmaal per jaar wordt
uw jaarnota opgesteld. De door u betaalde termijnbedragen worden dan verrekend met uw
werkelijke verbruik.
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