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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 krijg je korting 

op het vastrecht. Alle tarieven zijn inclusief 21% btw. 

Verbruikskosten 

 Tarieven ENGIE  Maximum tarieven ACM  

Warmte per GJ € 25,51  € 25,51 

 

Vaste kosten warmte  

 Tarieven ENGIE 

per dag 

Tarieven ENGIE 

per jaar 

Maximum tarieven ACM  

per jaar 

Vastrecht € 1,31 € 478,60 € 478,60 

Meettarief € 0,07 € 26,83 € 26,83 

Huur en onderhoud afleverset € 0,34 € 125,50 € 125,50 

Korting ENGIE - € 0,30 -  € 110,79  

 

Vaste kosten koude  

 Tarieven ENGIE 

per dag 

Tarieven ENGIE 

per jaar  

Maximum tarieven ACM  

per jaar 

< 70 m2*  € 0,57 € 208,62 € 238,45 

70 - 90 m2* € 0,61 € 222,53 € 238,45 

90 - 120 m2* € 0,65 € 236,43 € 238,45 

> 120 m2* € 0,68 € 250,35 € 296,45 

*De vaste kosten koude wat aan u berekend wordt is op basis van het bruto vloeroppervlakte van uw woning 

Rekenvoorbeeld kosten warmte en koude van ENGIE 

Bij een jaarverbruik van 30 GJ en een woning oppervlak van 70 m2 bedragen uw kosten € 1507,97 per jaar of      

€ 125,66 per maand.  

(30 GJ x € 25,51) + € 478,60 + € 26,83 + € 125,50 - € 110,79  + € 222,53
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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: 

De verbruikskosten zijn gelijk aan de maximum warmteprijs zoals deze jaarlijks rond december wordt vastgesteld 

door de Autoriteit Consument en Markt in het kader van de Warmteregeling behorende bij de Warmtewet. 

De vaste kosten worden op de volgende wijze geïndexeerd: 

De vaste kosten warmte worden jaarlijks per 1 januari als volgt geïndexeerd: 

 

Vn = Vn-1 x ( 40% x Ln-1 / Ln-2 + 40% x Mn-1 / Mn-2 + 20% x En-1 / En-2 ) 

 

De vaste kosten koude worden jaarlijks per 1 januari als volgt geïndexeerd: 

 

Vn = Vn-1 x ( 60% x Ln-1 / Ln-2 + 40% x Mn-1 / Mn-2) 

 

Waarin: 

V = Vastrecht  

L = CBS indexcijfer “CAO loon per maand inclusief bijzondere beloningen” (2000=100) voor de bedrijfsklasse 

Industrie 15-37.  

M = CBS indexcijfer “Producentenprijzen; SBI 2008, afzet, index 2005 = 100 /25 metaalproductenindustrie” 

E = Elektriciteitsprijs = som van de volgende vier componenten: 

1. Commodity prijs: gemiddelde notering “OTC Year peak” op 1 december van het voorgaande jaar 

2. Energiebelasting: tarief in schijf 50.000 – 10.000.000 kWh 

3. kWh transport: tarief kWh normaal in categorie MS/LS van Stedin 

4. Systeemdiensten: tarief Stedin 

n = Het komende kalenderjaar 

n-1 = Het voorgaande kalenderjaar 

n-2 = Het kalenderjaar voorafgaand aan n-1 

 

Indexering vindt plaats over de tarieven exclusief BTW. 

Eventuele wijzigingen in het BTW-tarief worden doorberekend. 

 

 

 

 

 

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

bedragen af. Hierdoor kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.  

https://www.engie.nl/voorwaarden

