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2019
Blaricummermeent, Blaricum
Wat betaalt u?

Levering van Bronenergie en huur warmtepomp

Een vaste vergoeding voor de levering van bronenergie per woningaansluiting en voor de huurwarmtepomp.
Tarieven uitgaande van maand incasso.

Kosten energievoorziening per jaar

incl. BTW

Levering bronenergie per woningcategorie
Categorie 1

≤

100 m2 BVO

€

238,59

Categorie 2

101 m2 BVO

≤

125 m2 BVO

€

515,05

Categorie 3

126 m2 BVO

≤

160 m2 BVO

€

679,94

Categorie 4

161 m2 BVO

≤

250 m2 BVO

€

898,63

Categorie 5

251 m2 BVO

≤

350 m2 BVO

€

1.126,94

Categorie 6

351 m2 BVO

≤

450 m2 BVO

€

1.339,92

Categorie 7

451 m2 BVO

≤

550 m2 BVO

€

1.555,95

≥

551 m2 BVO

Categorie 8

op aanvraag

Kosten huur warmtepomp per jaar
Huur warmtepomp per vermogens categorie
Warmtepomp ≤ 12 kWth

€

427,09

Warmtepomp > 12 kWth

op aanvraag

Kosten extra boiler per jaar

incl. BTW
€

Levering bronenergie per extra boiler

Overige kosten per keer

187,87

incl. BTW

Administratiekosten per factuur

(bij geen automatische incasso)

€

2,21

Incassovergoeding

(artikel 13 lid 10 van de Algemene leveringsvoorwaarden)

€

16,75

Voorrijkosten servicemonteur per bezoek

(indien Eteck niet verantwoordelijk)

€

122,83

Uurtarief servicemonteur

(indien Eteck niet verantwoordelijk)

€

75,37

Tekstfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
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Indexatie
1

Indexatie vindt plaats op 1 januari van elk jaar over de reeks oktober - oktober.

2

Indexatie van het vastrecht tarief voor bronenergie vindt als volgt plaats:

3

a.

20 % SBI 24-30, 33 cao lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Metal/elektro

b.

40 % CPI 04510 Elektriciteit.

c.

40 % PPI Bedrijfstak C Industrie afzet binnenland.

Indexatie van het huurtarief voor de warmtepomp vindt als volgt plaats:
a.

15 % SBI 24-30, 33 cao lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Metal/elektro

b.

85 % PPI 28 Machine-industrie

De genoemde indexcijfers zijn de officiële benamingen, zoals deze terug te vinden zijn op

www.cbs.nl

Compensatie bij ernstige storingen
1

In geval van storingen conform de voorwaarden ter compensatie van extra stroomverbruik door de warmtepomp
heeft u recht op een compensatievergoeding van

€

6,45 inclusief btw per dag.

Aanvullende informatie
1

Alle tarieven zijn inclusief de heffingen (o.a. energiebelasting en toeslag duurzame energie) die Leverancier,
ingevolge een besluit van de overheid, verplicht is in rekening te brengen.

2

De set “voorwaarden Energievoorziening De Blaricummermeent” zijn op de levering, huur warmtepomp en
compensatievergoeding van toepassing.

Tekstfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
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