Warmte- en koudetarieven
Warm Heren van Breda
Kleinverbruik 2019

Meer informatie?
warmherenvanbreda.nl
Bel ons op 085 - 130 48 31
Of mail je vraag naar
vragen@inwarmte.nl

Variabele Kosten Warmte
Pw: Warmtetarief voor ruimteverwarming en opwarmen tapwater per GJ
Om 1m3 warm tapwater te bereiden uit koud drinkwater is 0,20934 GJ aan warmte benodigd.

€

28,47

€

5,95

VkW: Per aansluiting met 8 liter warm tapwater per minuut

€

26,57

Toeslag comfortverhoging warm tapwater naar 10 liter per minuut*

€

6,34

1 GJ warm tapwater opwarming komt overeen met 1/0,20934 = 4,777 m3 warm tapwater.
Opwarmtarief warm tapwater per m3 (het koude drinkwater betrekt u zelf van het drinkwaterbedrijf ) :

Vaste Kosten Warmte per maand

Variabele Kosten koude**
Variabele kosten koude per GJ

géén, inclusief

Vaste Kosten warmtewisselaar , meting en koude** per maand
GKw (a+b): Warmtewisselaar

€

GKw (c): Meettarief

€

2,15

Koude**

€

20,32

€

39,88

Totaal per afsluiting voor warmtewisselaar, meting en koude
* Bij een gewenste verhoging van het warm tapwater comfort wordt de
weergegeven toeslag comfortverhoging in rekening gebracht. Ook na het
aangaan van de Leveringsovereenkomst kunt u het warm tapwater comfort
wijzigen waarvoor eenmalig €55,- aan u in rekening zal worden gebracht.
Op aanvraag zullen wij aangeven of in uw situatie comfortverhoging
mogelijk is en bij mogelijkheid aangeven wat de éénmalige uitbreidingskosten zijn.

17,41

** Voor de levering van koude is er géén, door de overheid, vastgesteld tarief. Vaste
kosten koude zijn een vergoeding voor het periodiek ter beschikking stellen van
koude waarmee bij hoge buitentemperaturen de ruimtetemperatuur verlaagd kan
worden.

Kosten bezoek servicemonteur niet behorende tot verantwoordelijkheid Warm Heren van Breda
Voorrijkosten per bezoek

€

111,76

Uurtarief voor diagnosestelling en/of herstellende werkzaamheden

€

69,85

Verbruik warmte (ingeschat gemiddeld verbruik 1,2 GJ per maand)

€

34,16

Verbruik warm tapwater (ingeschat gemiddeld verbruik 2,8 m per maand)

€

16,66

Vastrecht warmte

€

26,57

Vastrecht verhoogd warm tapwatercomfort

€

6,34

Door Warm Heren van Breda voorgesteld voorschotbedrag per maand
3

Vastrecht warmtewisselaar, meting en koude

€

39,88

Totaal

€

123,61

Voorgesteld voorschotbedrag

€

125,00
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