
     

Tarieven Woningen Hameij 2020 

 

   

 

 
Voor klanten met een aansluiting <100kW. 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 betaalt u minder dan de maximumtarieven.  

Variabel leveringstarief 

 Tarieven ENGIE 

excl. 21% btw 

Tarieven ENGIE 

incl. 21% btw 

Maximum tarieven ACM 

(incl. 21% btw) 

Warmte per GJ € 21,54 € 26,06 € 26,06 

Warmte Tapwater per m3  € 5,86 € 7,09 € 8,06 

 Tarieven ENGIE 

excl. 9% btw 

Tarieven ENGIE 

incl. 9% btw 

Maximum tarieven ACM 

(incl. 9% btw) 

Water tapwater per m3 € 0,7 € 0,63  

 

Vaste aansluitkosten warmte per jaar 

 Tarieven ENGIE 

excl. 21% btw 

Tarieven ENGIE 

incl. 21% btw 

Maximum tarieven ACM 

(incl. 21% btw) 

Vastrecht € 234,00 € 283,14 € 469,17 

Vastrecht tapwater  € 11,33 € 13,71  

Meettarief € 21,95 € 26,56 € 26,63 

Huur en onderhoud afleverset € 104,29 € 126,19 € 126,19 

 

Vaste aansluitkosten koude per jaar 

 Tarieven ENGIE 

excl. 21% btw 

Tarieven ENGIE 

incl. 21% btw 

Maximum tarieven ACM  

(incl. 21% btw) 

Vastrecht tot 2 kW € 195,7 € 236,80 € 236,80 

Opslag vastrecht koude voor 3 kW € 47,59 € 57,58 € 57,58 

Opslag vastrecht koude voor 4 kW € 55,11 € 66,68  € 115,16 

 

Toeslagen afleverset per jaar 

Een standaard aansluiting is een CW4 aansluiting. Heeft u een aansluiting met meer vermogen? Dan betaalt u 

hiervoor jaarlijks een toeslag.  

 Tarieven ENGIE 

excl. 21% btw 

Tarieven ENGIE 

incl. 21% btw 

Maximum tarieven ACM 

Toeslag voor CW5 € 12 € 14,52  € 14,52 

 

 



 

 

 
 

  
  

 

Rekenvoorbeeld kosten warmte en koude van ENGIE 

Bij een jaarverbruik van 20 GJ warmte, 10 m3 tapwatet, een standaard aansluiting van CW4 en een koude 

aansluiting van 2 kW bedragen uw jaarlijkse kosten € 1285,03 incl. btw. (20 GJ x € 26,06) + ( 10 m3  x 

(7,09+0,63)) + € 283,14 + € 13,71  + € 26,56 + € 126,19 + €236,80.  

Hoe wordt uw tarief berekend? 

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

leveringsovereenkomst. De nieuwe tarieven worden getoetst aan de maximum tarieven van de ACM. U vindt de 

leveringsovereenkomsten en indexatieformules op onze website onder Voorwaarden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

bedragen af. Hierdoor kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.  

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

