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Voor de levering van warmte en koude zijn maximumtarieven vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt 

(ACM). De maximum tarieven zijn in onderstaande tabellen aan de rechterkant ingevuld. Bij ENGIE betaal je 

minder dan de maximumtarieven. Alle bedragen zijn inclusief 21% btw. 

Verbruikskosten 

 Tarieven ENGIE  Maximum tarieven ACM  

Warmte per GJ € 20,86 € 25,51 

Tapwater per m3  € 5,29 € 7,89 

 

Vaste kosten warmte  

 Tarieven ENGIE 

per dag 

Tarieven ENGIE 

per jaar  

Maximum tarieven ACM  

per jaar 

Vastrecht € 0,84 € 307,50 € 478,60 

Meettarief € 0,07 € 26,83 € 26,83 

Huur en onderhoud afleverset € 0,20  € 72,26 € 125,50 

 

Vaste kosten koude  

 Tarieven ENGIE 

per dag 

Tarieven ENGIE 

per jaar  

Maximum tarieven ACM  

per jaar 

Vastrecht tot 2 kW € 0,56 € 203,30 € 238,45 

 

Rekenvoorbeeld kosten warmte en koude van ENGIE 

Bij een jaarverbruik van 15 GJ warmte en 15 m3 tapwater bedragen je kosten € 1.002,14 per jaar of € 83,51 per 

maand. 

 (15 GJ x € 20,86) + ( 15 m3 x € 5,29) + € 307,50 + € 26,83 + € 72,26 + € 203,30.
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Hoe wordt je tarief berekend? 

ENGIE berekent elk jaar de tarieven aan de hand van de indexatieformule die is opgenomen in de 

leveringsovereenkomst. De nieuwe tarieven worden hierna getoetst aan de maximum tarieven van de ACM. Je 

vindt de leveringsovereenkomsten op onze website onder Voorwaarden.  

De verbruikskosten worden op de volgende wijze geïndexeerd: 

Voor de levering van warmte worden de tarieven geïndexeerd met de volgende verdeling, 10% gas + 90% 

elektriciteit. Met indexering volgens gas/elektriciteit wordt bedoeld indexering van het tarief met maximaal de 

stijging van het betreffende inkooptarief voor de Leverancier. Indien voor de warmtelevering en/of 

warmtapwaterlevering de inkoop van stadverwarming aan de orde is, dient voor de stijging van het gasinkoop 

tarief, de stijging van het variabele tarief (GJ-prijs) van de warmte-inkoop gelezen te worden. 

De vaste kosten worden op de volgende wijze geïndexeerd: 

De vaste kosten worden geïndexeerd volgens de CPI. Met CPI wordt bedoeld: de Consumenten Prijs Index 

conform CBS-Statline: “00000 Totaal bestedingen”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bij het opstellen van jouw jaarnota of eindafrekening ronden wij 

bedragen af. Hierdoor kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.  

https://www.engie-energie.nl/klantenservice/voorwaarden

