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Tarievenblad Stichting Thuisvester 2019
2019
Stichting Thuisvester, verder “de Leverancier”, brengt voor zover van toepassing de volgende
vaste tarieven in rekening bij de gebruikers, verder “de Afnemer”:
• Huur van de verbruiksmeter en/of warmtewisselaar
• Kosten bemetering
• Vastrecht voor het afnemen van warmte en/of warm tapwater
• Vastrecht voor het afnemen van koude
Daarnaast worden de Afnemer de variabele tarieven in rekening gebracht:
Voor zover van toepassing, zie hiervoor de leveringsovereenkomst.

Tabel 1

Tarieven¹, inclusief BTW

Huur verbruiksmeter en/of warmtewisselaar
Kosten bemetering
Vastrecht warmte- en/of warm tapwater
Vastrecht koude
Afname van warmte per GJ
Afname van koude per GJ
Afname van warm water per GJ

Tarief
€ 214,==
€ 25,89
€ 318,95
€ 150,==
€ 28,47
€ 15,==
€ 28,47

Opmerking
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
verbruiksafhankelijk
verbruiksafhankelijk
verbruiksafhankelijk

1.
Periodieke wijzigingen
De Leverancier is gerechtigd de tarieven in tabel 1 periodiek te wijzigen op grond van de
wijzigingen in de maximum tarieven, zoals opgenomen in de Warmtewet. Voor zover in de
Warmtewet geen maximum tarief is bepaald, is Leverancier gerechtigd de bedragen periodiek
te wijzigen op grond van wijzigingen in de energieprijzen en in de kosten componenten.
2.
Voorschotten
De Leverancier brengt maandelijks een voorschot in rekening om de kosten
seizoenonafhankelijk over het jaar te verdelen. Dit voorschot is gebaseerd op de geldende
tarieven en het geschatte jaarverbruik aan warmte, koude en warm tapwater. Het voorschot is
exclusief de kosten van elektriciteit en (koud) drinkwater, deze worden separaat als voorschot
in rekening gebracht. Voor het eerste jaar wordt het jaarverbruik gebaseerd op het
installatieontwerp. Het werkelijke verbruik zal voortdurend gemeten worden en jaarlijks
inclusief de vastrechten verrekend worden met de betaalde voorschotten en zal als basis
dienen voor het voorschot voor het daarop volgende jaar. Te veel (of te weinig) betaald
voorschot wordt jaarlijks verrekend.

¹ tarieven zijn van toepassing voor de afrekening en levering van 2019. Ieder jaar worden de maximale tarieven
door ACM (Autoriteit Consument & Markt) vastgesteld. Stichting Thuisvester zal haar nieuwe tarieven op de
website communiceren.
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3.
Belastingen en heffingen
Alle bedragen die Afnemer als gevolg van de Overeenkomst verschuldigd is, zullen door
Leverancier worden verhoogd met de belastingen en de heffingen die de Leverancier
krachtens een besluit van de overheid verplicht respectievelijk bevoegd is in rekening te
brengen.
4.
Kortingen
Indien en voor zover op de tarieven een korting is verleend, is de Leverancier te allen tijde
gerechtigd de omvang van die korting gedurende de looptijd van de overeenkomst te
beperken. Afnemer kan nimmer aanspraak maken op behoud van het kortingspercentage
vastgesteld in enig kalenderjaar voor enig daar opvolgend kalenderjaar.
5.
De Producten
De Producten die Leverancier op grond van de Leveringsovereenkomst aan Afnemer ter
beschikking stelt voldoen aan de volgende specificaties:
•

•

•

Warmte. De aanvoertemperatuur van het door de Leverancier geleverde
verwarmingswater is weersafhankelijk en is minimaal 30 ˚C en maximaal 85 ˚C. De
levering is afhankelijk van type installatie en kan vanwege energiebesparing gedurende
de nachtelijke uren in de module nachtstand staan, waardoor geen of beperkte warmte
beschikbaar is. Voorts kan de levering om redenen van energiebesparing worden
beperkt tot het stookseizoen, zijnde van 1 september tot en met 31 mei van elk
kalenderjaar.
Warm tapwater. Indien het warm tapwater door de Leverancier wordt geleverd bedraagt
de temperatuur daarvan tenminste 55 ˚C. De hoeveelheid warm tapwater die maximaal
kan worden geleverd is overeenkomstig de comfortklasse CW-3.
Koude. De aanvoertemperatuur van het door de Leverancier geleverde koelwater is
weersafhankelijk.

Pagina 2 van 2

