
welkom  

op de Informatieavond  
van MeppelEnergie 



19.30 uur    Opening  
19.35 uur    De nieuwe energiecentrale, duurzaamheid, ingebruikname 
19.50 uur    Toelichting op de tarieven  
20.05 uur    Storingskaart & onderzoek Collectief Servicecontract 
20.20 uur    Gelegenheid tot stellen van vragen 
20.30 uur    Afsluiting 

AGENDA 



Warmtewet en 

warmtetarieven 
Innoforte: Wim Mans 

 

 oktober 

2018 



• Innoforte 

• Warmtewet 

• Tarieven MeppelEnergie 2018 

• Vragen? 

Inhoud 



Innoforte 



• Voor kleinverbruikers 

• Aangesloten op een warmtenet 

• Voor ruimteverwarming en warm tapwater –  

primaire levensbehoefte 

• Bescherming tegen te hoge tarieven 

• Bieden van leveringszekerheid 

Doel warmtewet 



• Registratieplicht warmteleverancier 

• Vergunningplicht, tenzij beperkt in omvang  

• Gereguleerd prijsregime en gespecificeerde 

nota  

• Inzicht in kosten en opbrengsten van warmte 

(los van koude!) 

• Niet meer dan redelijke winsten  

• Storingsadministratie en 

compensatieregeling  

• Schriftelijke leveringsovereenkomst  

• Afsluitprocedure en geschillenprocedure 

Warmtewet (1) 



Maximum tarieven 

• Prijs €/GJ * verbruik + vaste kosten is 

gemaximeerd 

• Voor 2018: € 24,05/GJ + € 309,52/jaar 

• Daarnaast: € 25,36/jaar voor meetdienst 

warmte 

• Daarnaast: redelijke kosten voor huur en 

onderhoud afleverset (warmtewisselaar) 

 

Warmtewet (2) 



Tarieven MeppelEnergie 2018 

Prijzen incl BTW 

Tarieven per 1-1 2018 

Wijzigingen voorbehouden 



Jaarlijkse kosten ref. CV-ketel 
Uitgangspunt: verbruik per jaar van 30 GJ 

Alle kosten zijn incl. 21% BTW 
Referentie rijtjeswoning met een gemiddelde warmtevraag voor ruimteverwarming en warmtapwater van 30 GJ/jaar 

2018 €/jaar

gastarief incl. EB 0,68

gasverbruik m³/jaar ruimteverw. 1.056

vast recht energiebedrijf 48,79

vast recht netwerkbedrjf 155,09

meetkosten gas 25,36

onderhoud CV-ketel 143,78

investering cv-ketel 2.363

afschrijftermijn jaar 15

rente 2,56%

Pmax Warmtewet €/jaar

Totale jaarlijkse kosten

referentie gaskosten

1.282

energiekosten 721

huur warmtewisselaar/                     

cv-ketel
188

vaste kosten 373



Jaarlijkse kosten ref. CV-ketel vs 

Warmtewet 

Alle kosten zijn incl. 21% BTW 
Referentie rijtjeswoning met een gemiddelde warmtevraag voor ruimteverwarming en warmtapwater van 30 GJ/jaar 

2018 €/jaar 2018 €/jaar

gastarief incl. EB 0,68 warmtetarief €/GJ 24,05

gasverbruik m³/jaar ruimteverw. 1.056 warmtevraag ruimteverw. in GJ 30,00

vast recht energiebedrijf 48,79 vaste kosten ACM 309,52

vast recht netwerkbedrjf 155,09 meetdienst warmte 25,36

meetkosten gas 25,36 onderhoud afleverset 46,31

onderhoud CV-ketel 143,78 meerkosten elektrisch koken 21,39

investering cv-ketel 2.363 huur afleverset 158,28

afschrijftermijn jaar 15

rente 2,56%

Pmax Warmtewet €/jaar

Totale jaarlijkse kosten

Warmtewetreferentie gaskosten

1.031

1.2821.282

energiekosten 721 722

huur warmtewisselaar/                     

cv-ketel
188 158

vaste kosten 403373



Jaarlijkse kosten ref. CV-ketel vs 

Warmtewet  vs tarieven 

MeppelEnergie 

Alle kosten zijn incl. 21% BTW 
Referentie rijtjeswoning met een gemiddelde warmtevraag voor ruimteverwarming en warmtapwater van 30 GJ/jaar 

2018 €/jaar 2018 €/jaar 2018 €/jaar

gastarief incl. EB 0,68 warmtetarief €/GJ 24,05 warmtetarief €/GJ 22,80

gasverbruik m³/jaar ruimteverw. 1.056 warmtevraag ruimteverw. in GJ 30,00 warmtevraag in GJ 30

vast recht energiebedrijf 48,79 vaste kosten ACM 309,52 vaste kosten 309,52

vast recht netwerkbedrjf 155,09 meetdienst warmte 25,36 meetdienst warmte 25,36

meetkosten gas 25,36 onderhoud afleverset 46,31 onderhoud afleverset 18,13

onderhoud CV-ketel 143,78 meerkosten elektrisch koken 21,39 meerkosten elektrisch koken 21,39

investering cv-ketel 2.363 huur afleverset 158,28 investering afleverset 1.496,00

afschrijftermijn jaar 15 afschrijftermijn jaar 15

rente 2,56% rente 5%

Pmax Warmtewet €/jaar

Totale jaarlijkse kosten

MeppelEnergieWarmtewetreferentie gaskosten

9941.031

1.2031.2821.282

energiekosten 721 722 684

huur warmtewisselaar/                     

cv-ketel
188 158 144

vaste kosten 374403373



Uitkomsten uit Caldomus 

• Voor een tussenwoning met bouwjaar 2014-

heden 

klik hier 

 

• Voor een hoekwoning met bouwjaar 2014-

heden 

klik hier 

Tussenwoning Caldomus.pdf
Hoekwoning Caldomus.pdf


‘be inspired’ and 

inspire others 


