Tariefblad Nagele Warmte BV
10 januari 2022
Voor de aansluiting op het warmtenet van Nagele Warmte BV en voor de levering van warmte
gelden de onderstaande tarieven voor 2022. Naast de tarieven van Nagele Warmte BV ziet u de
maximumtarieven die warmtebedrijven voor 2022 volgens Autoriteit Consument & Markt (ACM)
mogen berekenen.
Kosten voor verbruik van warmte

Tarief Nagele Warmte
2022

Maximumtarief
warmte volgens ACM
2022

€ 23,59 per GJ

€ 53,95 per GJ

Vastrecht warmte

€ 420,05 per jaar

€ 494,58 per jaar

Huur afleverset

€ 108,18 per jaar

€ 131,16 per jaar

Meettarief

€ 27,47 per jaar

€ 27,47 per jaar

Totaal vaste gebruiksvergoeding

€ 555,70 per jaar

€ 653,21 per jaar

Variabel Tarief warmte
Vaste bedragen Particuliere eigenaren

Vaste bedragen Huurders Mercatus
Vastrecht warmte

€ 331,15 per jaar

Meettarief

€ 27,47 per jaar

Totaal vaste gebruiksvergoeding

€ 358,62 per jaar

Bijdrage verhuurder

€ 197,08 per jaar

Aanvullende vaste bedragen aansluitingen
groter dan 25 kW
Opslag boven 25 kW per kW

€ 4,77 per jaar

Overige tarieven
Bijdrage administratiekosten bij betaling via

€ 1,03 per keer

acceptgiro/handmatig i.p.v. via automatische
incasso
Bij wanbetaling, kosten per aanmaning*
Heraansluiten (na wanbetaling)

€ 40,96 per factuur
€ 284,55 per keer

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

Vergelijking tarief Nagele Warmte BV met gastarief 2022

Om u een indicatie te geven van hoe de kosten van Nagele Warmte BV zich verhouden tot
gastarieven, hebben we onderstaand overzicht gemaakt voor een gemiddeld verbruik. Zoals u ziet,
profiteert u bij Nagele Warmte BV in 2022 van een zeer gunstig tarief!
Gemiddelde kosten gas 2022 van de
3 goedkoopste aanbieders op
gaslicht.com op 23 december ‘21

Gemiddelde kosten Nagele
Warmte BV 2022

Gemiddelde kosten o.b.v.
maximumtarief ACM
warmte

1 jaar vast en 1290 m3 gebruik

37,50 GJ verbruik

37,50 GJ verbruik

Kosten verbruik:
Vaste kosten:

€ 2.469,92
€ 466,27

Kosten verbruik: € 884,63
Vaste kosten:
€ 555,70

Kosten verbruik: € 2.023,13
Vaste kosten:
€ 653,21

Jaarlijkse kosten:

€ 2.936,19

Jaarlijkse kosten: € 1.440,33

Jaarlijkse kosten: € 2.676,34

Tot stand komen tarief en indexering

Op 23 december 2021 heeft Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximumtarieven voor
warmte voor 2022 vastgesteld**. Deze tarieven zijn deels gebaseerd op de gasprijzen die in 2021
erg zijn gestegen. Hierdoor zijn bij gemiddeld verbruik de jaarlijkse kosten op basis van deze
maximumtarieven voor 2022 van ACM 67% hoger dan die in 2021. Nagele Warmte BV heeft
ervoor gekozen om de tarieven voor 2022 alleen te verhogen met de consumentenprijsindex van
2,4%. Hiermee blijven onze tarieven aanmerkelijk lager dan de maximumtarieven die ACM
toestaat. Ondanks dat we zelf ook te maken hebben met hogere kosten voor onder andere onze
hulpenergie, hebben we deze keuze gemaakt, omdat we ook in 2022 nog samen met onze klanten
leren en pionieren.

Algemeen

De tarieven worden jaarlijks voor 1 januari vastgesteld door Nagele Warmte BV. Hierbij wordt
zoveel mogelijk de consumentenprijs index gevolgd. Bij de vaststelling van de tarieven is er geen

directe koppeling met de ontwikkeling van de gasprijzen. Er wordt bewaakt dat de vast te stellen
tarieven voldoen aan de wettelijke eisen en maximumtarieven zoals deze door ACM worden
bepaald.
* Conform Wet Incassokosten (WIK)
** https://www.acm.nl/nl/publicaties/tarievenbesluit-warmteleveranciers-2022

