
  
  

 

Tarievenblad kleinverbruikers 2023  
  
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 huur van de afleverset en meetkosten brengt DER 
maandelijks vaste kosten 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’). In 2021 en 2022 zijn de prijzen voor aardgas en elektriciteit 
enorm gestegen. Hierbij treft u de link aan naar de door hen voor 2022 gepubliceerde tarieven: 
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/warmte-informatievoor-
zakelijke-afnemers/warmtetarieven  

In navolging van de systematiek bij gas- en elektriciteitsprijzen heeft de 
Rijksoverheid een prijsplafond voor warmtetarieven ingesteld. Warmtebedrijven 
mogen in 2023 aan hun klanten (kleinverbruikers) over 37 GJ van hun 
warmteverbruik niet meer dan  €47,38 per GJ incl. BTW in rekening brengen.   

Bij een gebruik boven 37 GJ per jaar is het door het warmtebedrijf vastgestelde tarief 
(contracttarief) van toepassing. Bij DER is dat tarief in 2023 vastgesteld op €72,73 per GJ. Dat 
tarief is 80% van het maximale tarief dat door de ACM voor 2023 is vastgesteld.   

DER verwacht niet dat er klanten zullen zijn waarbij het maximum van 37 GJ aan 
jaarverbruik zal worden overschreden. Dat betekent dus dat die klanten alleen te 
maken krijgen met het plafondtarief van € 47,38 per GJ voor hun 
warmteverbruik.    

Tarievenbeleid DER: korting op het ACM tarief  
De kleinverbruik tarieven van DER zijn gebaseerd op de tarieven zoals die door de Autoriteit 
Consument en Markt jaarlijks worden vastgesteld. Warmtebedrijven zijn echter niet verplicht om 
de maximale warmtetarieven in rekening te brengen. DER geeft haar klanten in 2023 een korting 
van 20% op het maximale variabele ACM tarief. Zoals al aangegeven, is dat contracttarief alleen 
van toepassing op een verbruik in 2023 boven 37 GJ. Ondanks de invoering van de plafondprijs, 
stijgt het variabele warmtetarief in voor klanten van DER in 2023 met ca € 4 per GJ ten opzichte 
van het tarief in 2022. Naast de kosten van het warmteverbruik brengt DER ook vaste kosten in 
rekening (zie hiervoor het bijgaande tarievenoverzicht). DER volgt daarbij de maximale tarieven 
die door de ACM voor 2023 zijn vastgesteld. Ten opzichte van 2022 zijn die maximale tarieven voor 
2023 ook gestegen (met uitzondering van de vaste kosten voor een afleverset exclusief warm 
tapwater want die zijn gedaald). Vanwege de gestegen bedrijfsvoering kosten, heeft DER met 
ingang van 2023 de korting op het maximale ACM tarief voor vaste kosten ruimteverwarming 
inclusief warm tapwater, verlaagd van 20 % naar 10 %. Tevens kondigen wij nu reeds aan dat wij 
voornemens zijn om die korting per 1 januari 2024 volledig te laten vervallen. Onderstaand treft u 
de prijstabel voor 2023 aan.  

  
  
  



  

 

  

  

Tarieven DER voor 2023  
De prijs voor warmte is opgebouwd uit verscheidene tariefonderdelen. Onderstaand staat een 
overzicht van deze tariefonderdelen, met bijbehorende tarieven zoals DER die in 2023 zal 
hanteren:  

Tariefonderdelen  Tarief 2023 (incl. BTW)  

Vaste kosten ruimteverwarming  € 274,79  

Vaste kosten ruimteverwarming en warm tapwater*  
(alleen Douanier)  

€ 494,62  

Vaste kosten meterhuur (meettarief)    € 30,75  
Vaste kosten afleverset (excl. warm tapwater)  € 109,25  
Vaste kosten afleverset (incl. warm tapwater)  € 140,88  
Variabel tarief t/m 37 GJ per kalenderjaar (plafondtarief) (€/GJ)   € 47,38   
Variabel tarief boven 37 GJ per kalenderjaar (€/GJ)**   € 72,73  

* inclusief 10% korting op het maximale variabele warmtetarief zoals vastgesteld door de ACM   
** inclusief 20% korting op het maximale variabele warmtetarief zoals vastgesteld door de ACM (€ 90.91)  
  

Maandelijkse kosten   
Maandelijks betaalt u een termijnbedrag aan DER. Dit bestaat uit vaste kosten (vastrecht) en uw 
warmteverbruik. Eenmaal per jaar wordt uw jaarnota opgesteld. De door u betaalde 
termijnbedragen worden dan verrekend met uw werkelijke verbruik. Vervolgens wordt er op basis 
van uw verbruik en de nieuwe tarieven een termijnbedrag voor de komende periode vastgesteld.  

Als gevolg van de tariefswijzigingen voor 2023 en de verhoging van het BTW 
tarief voor warmte van 9% naar 21%, stijgen de warmteprijzen maar door het 
ingestelde prijsplafond blijven de prijsstijgingen in 2023 beperkt.  

Voor klanten die alleen warmte voor ruimteverwarming afnemen van DER (dat zijn alle klanten 
behalve de klanten in het wooncomplex de Douanier), zullen de kosten bij een referentiegebruik 
van 18 GJ per jaar in 2023 ca € 106 bedragen per maand. Dat is een stijging van ca. € 8 per 
maand ten opzichte van 2022. Voor de klanten in het wooncomplex de Douanier die naast ruimte 
verwarming ook warmte voor warm tapwater afnemen, zijn de kosten bij een referentiegebruik van  
18 GJ in 2023 € 124,34 per maand. Dat is een stijging van ca. € 14 per maand. Let op, 
bovenstaande gegevens zijn opgesteld voor een referentiegebruik van 18 GJ per jaar. Wij 
verwachten dat gemiddeld het maandbedrag in 2023 met ca. % 10 zal stijgen.  

De daadwerkelijke omstandigheden van het verbruik door klanten kan afwijken van het 
referentiegebruik, afhankelijk van type woning, verschillen in samenstelling van huishoudens en 
verschillen in gebruiksgedrag. Uw maandelijkse voorschot zal daarom worden gebaseerd op de 
daadwerkelijke gegevens van uw warmtegebruik zoals blijkt uit uw voorgaande jaarafrekening en 
niet op het referentiegebruik. Als u meer of minder dan 18 GJ per jaar verbruikt, zal uw voorschot 
hoger, respectievelijk lager zijn dan de hier vermelde maandbedragen bij het referentiegebruik.  

In januari 2023 passen wij uw maandelijkse voorschot aan op het prijsniveau 
voor 2023.   

Indien u nog vragen heeft over uw voorschot of anderszins dan kunt u daarover contact opnemen 
met onze klantenservice (klantenservice@energieder.nl).  

  
  


