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Directie NUON Warmte 
Tav Hr H.W. Dekker 
Postbus 41920 
1009 DC Amsterdam 
 
 
 
Le Rialet, 13 juli 2009, 
 
 
Onderwerp: De hoogte van het stadsverwarmingstarief per 1 juli 2009  
 
 
Geachte heer Dekker,  
 
 
Als voorzitter van de Stichting “Niet Meer Dan” wil ik een klacht deponeren omtrent 
de hoogte van het nieuwe tarief voor stadsverwarming per 1 juli 2009 in Almere. 
In uw brochure 01.1037.0708.01_De waarde van stadswarmte vermeld u trots op 
blz 11 dat u op zoek gaat naar de laagste gasprijs in Nederland. Als u de onderstaande 
berekening bekijkt moet u toegeven dat wij een aanzienlijk lagere reguliere prijs 
hebben gevonden dan u hanteert. Ik verzoek u dan ook om uw eigen regels goed toe te 
passen en de prijs van een GJ per 1 juli 2009 te herberekenen 
 
EnergieNed      
        

Jaar Gaswoning Warmtewoning Tariefadvies     
2009 m3 Gas  GJ m3 Gas / GJ     

 1401 34,74 40,33     
        
NUON Tarief   Prijs incl. BTW 
    Per GJ  m3 Gas  
2009 1 Januari t/m 30 juni 40,33 27,58  0,683858  
2009 1 juli t/m 31 december 40,33 20,03  0,496653  

        
Gasprijzen        
2009 1 juli t/m 31 december Prijs per m3 Regio Toeslag m3 Gas  

NUON incl. BTW en Belasting 0,517 C 0,0061 0,523100 105,33% 
        

NUON   Gehanteerde gasprijs voor GJ tarief 0,496653 100,00% 
        
Huidige laagste gasprijs, als door NUON toegezegd    
    Regio     
NEM Nederlandse Energie Maatschappij  1  0,410700 82,69% 

        
   Door NUON gehanteerde GJ prijs 20,03 100,00% 
  GJ prijs volgens (NEM) laagste prijs 16,56 82,69% 
        
NUON GJ prijs te hoog door niet (meer) nakomen toezegging 3,47 17,31% 
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Tevens wil ik nogmaals bezwaar maken tegen de vermelding in dezelfde brochure op 
blz 9, waarin vermeld staat …. streng gecontroleerd door de overheid.  
Ik ken die overheid niet, want ik heb toezeggingen van verschillende overheids-
instanties dat zij die controle in ieder geval niet doen. Tenzij er bedoeld wordt dat er 
wordt gekeken of de rekenkundige bewerkingen goed zijn uitgevoerd, maar dat er 
goed gerekend wordt mogen we toch als vanzelfsprekend beschouwen. Graag enig 
commentaar hierop. 
 
Bij deze verzoek ik u om mij het antwoord elektronisch te doen toekomen, aangezien 
ik tot begin september in Frankrijk verblijf en een snelle oplossing van deze kwestie 
geboden is.  
Mijn e-mail adres is edvw@nietmeerdan.nl  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
Ed van Weeren 
Voorzitter Stichting “Niet Meer Dan” 
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Nuon volgt het Niet-Meer-Dan-Anders principe nauwgezet. 

Dat wordt trouwens scherp in de gaten gehouden door de 

overheid. Die eist dat de energiebedrijven zich strikt aan het 

Niet-Meer-Dan-Anders principe houden. Maar Nuon gaat verder.

Nuon hanteert de laagste gasprijs 
voor stadswarmteklanten 

Sinds 2004 is de markt voor levering 

van gas in Nederland vrij. Dat betekent 

dat er  verschillen ontstaan in de prijzen 

die klanten voor gas moeten betalen. 

En dat klanten eventueel kunnen over-

stappen naar een goedkopere leverancier.

U als stadswarmteklant kunt dat niet.

Nuon heeft gezocht naar een mogelijk-

heid voor haar stadswarmteklanten om 

toch mee te profiteren van de vrije energie-

markt. 

We hebben daar, als enige energiebedrijf 

in Nederland, de volgende oplossing voor 

gevonden: wij gaan zelf voor u op zoek 

naar de laagste gasprijs in Nederland! 

Die gasprijs gebruiken we om uw prijs 

voor een GJ stadswarmte te berekenen.

Op www.nuon.nl kunt u lezen welke 

gasprijs we op dit moment als basis 

hanteren en de bijbehorende voorwaarden. 

 

Zo bent u, geheel auto-

matisch verzekerd van de 

laagst mogelijke prijs en 

profiteert u toch mee van 

de vrije gasmarkt. 
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