
 
Bijlage 4 

Tariefblad Nagele Warmte BV 
Behorende bij de leveringsovereenkomst en bij de Exploitatieovereenkomst inzake de aansluiting en 
levering van warmte, warm tapwater te Nagele. 

 

Voor de aansluiting op het warmtenet van Nagele Warmte BV en voor de levering van warmte 
gelden de volgende tarieven 

Kosten voor verbruik van warmte 
 
Variabel Tarief warmte 

2020 
 

€ 22,74 per GJ 

2021 
 

€ 23,04 per GJ 

2022 
(voorlopig) 

€ 23,45 per GJ 
Vaste bedragen Particuliere eigenaren 

Vastrecht warmte   

Huur afleverset    

Meettarief    

Totaal vaste gebruiksvergoeding  

 

€ 404,95 per jaar 

€ 104,29 per jaar 

€    26,63 per jaar 

€ 535,87 per jaar 

 

€ 410,21 per jaar 

€ 105,65 per jaar 

€    26,83 per jaar 

€ 542,69 per jaar 

 

€ 417,59 per jaar 

€ 107,55 per jaar 

€    27,31 per jaar 

€ 552,45 per jaar 

Vaste bedragen Huurders Mercatus 

Vastrecht warmte   

Meettarief    

Totaal vaste gebruiksvergoeding  

 

Bijdrage verhuurder   

 

€ 319,24 per jaar 

€    26,63 per jaar 

€ 345,87 per jaar 

 

€ 190,00 per jaar 

 

€ 323,39 per jaar 

€    26,83 per jaar 

€ 350,22 per jaar 

 

€ 192,47 per jaar 

 

€ 329,21 per jaar 

€    27,31 per jaar 

€ 356,52 per jaar 

 

€ 195,93 per jaar 

Aanvullende vaste bedragen 
aansluitingen groter dan 25 kW 

Opslag boven 25 kW per kW 

 
 

€ 4,60 per jaar 

 
 

€ 4,66 per jaar 

 
 

€ 4,74 per jaar 

Overige tarieven 

Bijdrage administratiekosten bij 
betaling via acceptgiro/handmatig i.p.v. 
via automatische incasso 

Bij wanbetaling, kosten per 
aanmaning**  

Heraansluiten (na wanbetaling) 

 

  

 

€ 1,00 per keer 

 

 

€ 40,00 per factuur 

€ 277,88 per keer           

 

€ 1,02 per keer 

 

 

€ 40,72 per factuur 

€ 282,88 per keer           

De genoemde bedragen zijn inclusief BTW, de Algemene Voorwaarden Nagele Warmte BV zijn van toepassing. 



 
 

Tot stand komen tarief en indexering 

De starttarieven in 2021 zijn bepaald op basis van het ‘niet meer dan nu’ beginsel door de 
vergelijking van de kosten voor de warmtelevering in 2020 met de toenmalige werkelijke kosten 
van de bewoners. Deze kosten in 2020 zijn vermenigvuldigd met de gemiddelde 
consumentenprijsindex 2020 (1,3%*) om tot de tarieven voor 2021 te komen. De voorlopige 
tarieven voor 2022 zijn gebaseerd op de tarieven voor 2021 vermenigvuldigd met de gemiddelde 
consumentenprijsindex 2021 tot en met augustus (1,8%**). De tarieven voor 2022 worden eind 
december 2021 definitief vastgesteld nadat Autoriteit Consument & Markt (ACM) de 
maximumtarieven heeft vastgesteld.  

*Bron: https://www.inflation.eu/nl/inflatiecijfers/nederland/historische-inflatie/cpi-inflatie-nederland-2021.aspx 

** Conform Wet Incassokosten (WIK) 

De tarieven zullen jaarlijks voor 1 januari worden vastgesteld door Nagele Warmte BV. Hierbij zal 
zoveel mogelijk de consumentenprijs index worden gevolgd. Bij de vaststelling van de tarieven is 
er geen koppeling met de ontwikkeling van de gasprijzen. 

Er zal altijd worden bewaakt dat de vast te stellen tarieven voldoen aan de wettelijke eisen en de 
wettelijke maximumtarieven zoals deze door ACM worden bepaald.  


