
 
 
 
 
 
 
Tarieven- en vergoedingsregeling Stadswarmte – Huishoudelijke Verbruikers 
nv Nuon Warmte 
55000050 10474 050128ca  
Pagina 1 van 4 

 
TARIEVEN- EN VERGOEDINGSREGELING  
STADSWARMTE OF STADSWARMTE EN WARM TAPWATER 
HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS 
 
Artikel 1.  Begripsomschrijving en het van toepassing zijn van de  
  tariefregeling 
 
Lid 1. 
In deze tariefregeling wordt verstaan onder: 
 
Aansluitbijdrage eenmalige vergoeding voor het tot stand brengen van een 

aansluiting op het warmtenet; 
 
Aansluiting de leidingen van het bedrijf die de verwarmingsinstallatie of 

de verwarmingsinstallatie en de warmtapwaterinstallatie met 
de hoofdleidingen verbindt, met inbegrip van de 
meetinrichting en alle andere door of vanwege het bedrijf in 
of aan de leidingen aangebrachte apparatuur; 

 
Aanvrager degene die een aanvraag voor het tot stand brengen, 

uitbreiden of wijzigen van een aansluiting bij het bedrijf 
heeft ingediend; 

 
Bedrijf n.v. Nuon, gevestigd te Amsterdam, of een met haar in de 

Nuon-groep verbonden rechtspersoon of vennootschap; 
 
GigaJoule (GJ) eenheid voor de hoeveelheid aan het verwarmingswater 

onttrokken thermische energie, welke de tariefgrondslag voor 
warmtelevering vormt; 

 
GigaJouleprijs De prijs voor de geleverde warmte per GigaJoule geleverde 

warmte; 
 

Vastrecht een vaste periodieke vergoeding voor ruimteverwarming en, 
indien dit ook geleverd wordt, warm tapwater. Het vastrecht 
kent een onderverdeling in vastrecht voor de commodity en 
vastrecht voor de door het bedrijf beschikbaar gestelde dan 
wel gecontracteerde capaciteit; 

  
Verbruiker degene die warmte of warmte en warm tapwater van het 

bedrijf betrekt en/of de beschikking over een aansluiting 
heeft; 

 
Verwarmings- 
installatie de in een perceel aanwezige leidingen en de daarmee 

verbonden toestellen en verwarmingslichamen, bestemd voor 
het betrekken van warmte t.b.v. ruimteverwarming of 
vergelijkbare toepassing, één en ander met inbegrip van de 
nodige meet- en regelinstrumenten, te rekenen vanaf de 
aansluiting; 
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Warmtapwater- 
Installatie de in een perceel aanwezige leidingen en de daarmee 

installatie verbonden toestellen en verwarmingslichamen, 
bestemd voor het betrekken van warm tapwater, één en 
ander met inbegrip van de nodige meet- en 
regelinstrumenten, te rekenen vanaf de aansluiting; 

 
Lid 2. 
Deze tarieven- en vergoedingsregeling maakt deel uit van de overeenkomst tussen 
het bedrijf en de aanvrager en/of de verbruiker. Daarnaast zijn er 
Aansluitvoorwaarden en Algemene Voorwaarden op die overeenkomst van 
toepassing. Alle overeenkomsten waarop deze tariefregeling van toepassing is, zijn 
onderworpen aan Nederlands recht.  
 
 
Artikel 2.  Tarieven en vergoedingen voor aansluitwaarden ten behoeve 

van de verwarmingsinstallatie tot en met 40 kWth 
(kleinverbruikers) 

 
Lid 1. 
Voor de aanvrager/verbruiker met een aansluitwaarde ten behoeve van de 
verwarmingsinstallatie tot en met 40 kWth, wordt de hoogte van het vastrecht en de 
GigaJoule prijs bepaald volgens het ‘niet-meer-dan-anders’ principe (n.m.d.a.) zoals is 
vastgesteld in het ‘Tariefadvies  voor de levering van warmte aan kleinverbruikers’ 
van EnergieNed. Dit tariefadvies is van overeenkomstige toepassing voor het bedrijf 
en wordt jaarlijks per 1 januari gewijzigd. 
 
Lid 2. 

�� De tarieven en vergoedingen worden twee maal per jaar voor het 
opvolgende halfjaar, lopende van respectievelijk 1 januari tot en met 30 
juni en van 1 juli tot en met 31 december, voorafgaand aan die periode 
vastgesteld.  

�� In uitzonderlijke gevallen kan het bedrijf besluiten tot een tussentijdse 
aanpassing van de tarieven indien zich één van de volgende gevallen 
voordoet: 
i de tarieven door het bedrijf neerwaarts worden bijgesteld; 
ii de grondslag van de tarieven ingrijpend en op onvoorziene wijze 

werd gewijzigd, welke wijziging buiten het normale bedrijfsrisico van 
het bedrijf valt. 

 
Lid 3. 
De GigaJoule prijs komt tot stand door toepassing van het Tariefadvies uit Lid 1 
enerzijds en de toepassing van de laagste gas- en elektriciteitsprijs, inclusief net- en 
beheertarieven, belastingen en heffingen die onder normale omstandigheden voor de 
betreffende aanvrager/gebruiker van toepassing zouden zijn, anderzijds.  
Voor de van toepassing zijnde belastingen en heffingen wordt uitgegaan van de 
landelijke wet- en regelgeving die van toepassing is. 
Voor de van toepassing zijnde net- en beheertarieven wordt bij elektriciteit uitgegaan 
van de tarieven die voor de elektriciteitsaansluiting van betreffende klant van 
toepassing zijn en die voor de gasaansluiting van de dichtst bijgelegen vergelijkbare 
gasverbruiker van toepassing zijn. 
Voor de van toepassing zijnde leveringsprijzen van elektriciteit en gas wordt 
uitgegaan van de laagste gas- en elektriciteitsleveringsprijs in de markt met 
inachtneming van de volgende voorwaarden: 
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a) de betreffende gas- en elektriciteitsprijzen zijn uitsluitend geldig voor 
huishoudelijk gebruik waarbij een maandelijkse voorschotnota in 
rekening wordt gebracht, één maal per jaar een eindafrekening volgt en 
tussentijdse prijsveranderingen en afrekeningen op basis van graaddagen 
(gas) of evenredigheid (elektriciteit) worden berekend; 

b) de betreffende gasprijs wordt twee maal per jaar geïndexeerd op basis 
van de olieprijsontwikkelingen; 

c) de betreffende gas- en elektriciteitsprijzen omvatten geen verplichte of 
gesanctioneerde minimum of maximum afname; 

d) als laagste gasprijs geldt die prijs waarvoor geldt dat  
i. deze de laagste totale kosten (dus totale m3 kosten van de levering + 

vastrecht van de levering) kent bij de normafname van aardgas in een 
gastgestookte woning zoals deze blijkt uit de actuele prijsformule 
van het Tariefadvies;  

ii. deze één maand voor het van kracht worden van de nieuwe 
halfjaarprijs door de leverancier bekend is gemaakt; 

e) als laagste elektriciteitsprijs geldt die prijs waarvoor geldt dat  
i deze de laagste totale kosten (dus totale kWh kosten van de levering 

+ vastrecht van de levering) kent bij de normafname van elektriciteit 
in een gastgestookte woning zoals deze blijkt uit de actuele 
prijsformule van het Tariefadvies;  

ii deze één maand voor het van kracht worden van de nieuwe 
halfjaarprijs door de leverancier bekend is gemaakt. 

 
Lid 4 
In geval van centraal warm tapwater levering komt de prijs per m3 geleverd 
warm tapwater tot stand door vermenigvuldiging van de GigaJouleprijs uit Lid 3 
met een factor 0,20934 plus de kosten van het koude water per m3 (inclusief 
belastingen en heffingen), zoals deze door het waterleidingbedrijf voor koud 
water levering wordt gehanteerd.  
 
Lid 5 
Het vastrecht komt tot stand door toepassing van het Tariefadvies uit Lid 1 enerzijds 
en de toepassing van de laagste gasprijs, inclusief net- en beheertarieven, belastingen 
en heffingen die onder normale omstandigheden voor de betreffende 
aanvrager/gebruiker van toepassing zouden zijn, anderzijds.  
 
Voor de van toepassing zijnde belastingen en heffingen wordt uitgegaan van de 
landelijke wet- en regelgeving die van toepassing is. 
 
Voor de van toepassing zijnde net- en beheertarieven wordt uitgegaan van de 
tarieven die voor de gasaansluiting van de dichtst bijgelegen vergelijkbare 
gasverbruiker van toepassing zijn. 
 
Voor de van toepassing zijnde leveringsprijs van gas wordt uitgegaan van de 
leveringsprijs van gas die volgens Lid 3d van toepassing is.  
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Lid 6 
De aansluitbijdrage vloeit voort uit de overeenkomst tussen het bedrijf en de 
gemeente of oorspronkelijke eigenaar van het perceel waarop gebouwd wordt/is. 
Indien hierover niets is afgesproken dan wordt de aansluitbijdrage bepaald op basis 
van het Tariefadvies.  
 
 
Artikel 3.  Afrekenmethodiek 
    
Lid 1. 
Ten behoeve van de afrekening van de warmte gebruikt voor ruimteverwarming 
wordt het aantal afgenomen GigaJoules gemeten in de aanwezige meetinrichting. 
Indien er warm tapwater bereid wordt in een warmtewisselaar bij de aansluiting, dan 
wordt ook de afgenomen hoeveelheid warmte ten behoeve van de opwarming van 
het tapwater gemeten in dezelfde meetinrichting. Dit gebeurt op basis van de 
hoeveelheid aan het warme water onttrokken thermische energie, uitgedrukt in 
GigaJoules (GJ).  
 
Lid 2. 
Indien het warm tapwater door het bedrijf wordt geleverd, dan wordt de afgenomen 
hoeveelheid warm tapwater afgerekend op basis van de hoeveelheid afgenomen 
warm tapwater, uitgedrukt in kubieke meters (m3). Dit wordt gemeten met de 
aanwezige meetinrichting.  
 
Lid 3.  
Het vastrecht is een maandelijkse terugkerende vaste vergoeding voor 
ruimteverwarming. Indien er warm tapwater geleverd wordt, geldt afzonderlijk 
vastrecht voor de levering of bereiding. 
 
 
Artikel 4.  Tarievenblad en contract 
 
De prijzen en vergoedingen welke van toepassing zijn op de aanvrager/verbruiker 
staan vermeld op internet (www.nuon.nl) en het tarievenblad zoals dit wordt 
uitgegeven door het bedrijf, tenzij er door de aanvrager en/of verbruiker afwijkende 
afspraken met het bedrijf zijn gemaakt welke zijn overeengekomen in het contract. 
Het tarievenblad wordt kosteloos door het bedrijf beschikbaar gesteld.  
 
 

n.v. Nuon Warmte is onderdeel van de Nuon-groep. 
K.v.K. 09117658.. 
 
 

http://www.nuon.nl/

