
 

Tariefblad Nagele Warmte BV 
23 december 2022 

Voor de aansluiting op het warmtenet van Nagele Warmte BV en voor de levering van warmte 
gelden de onderstaande tarieven voor 2023. Naast de tarieven van Nagele Warmte BV ziet u de 
maximumtarieven die warmtebedrijven voor 2023 volgens Autoriteit Consument & Markt (ACM) 
mogen berekenen.  Op de volgende pagina vindt u een toelichting op de tarieven voor 2023. 

Kosten voor verbruik van warmte 
 
 
Variabel tarief warmte 
Variabel tarief warmte tot plafond 37 GJ 

Tarief Nagele Warmte 
2023 

 
€ 35,49 per GJ 
€ 35,49 per GJ 

Maximumtarief 
warmte volgens ACM 

2023 
€ 90,91 per GJ 
€ 47,38 per GJ 

Vaste bedragen Particuliere eigenaren 

Vastrecht warmte   

Huur afleverset    

Meettarief    

Totaal vaste gebruiksvergoeding  

 

€ 462,06 per jaar 

€ 119,00 per jaar 

€    30,22 per jaar 

€ 611,27 per jaar 

 

€ 549,58 per jaar 

€ 140,87 per jaar 

€    30,75 per jaar 

€ 721,20 per jaar 

Vaste bedragen Huurders Mercatus 

Vastrecht warmte   

Meettarief    

Totaal vaste gebruiksvergoeding  

Bijdrage verhuurder   

 

€ 364,26 per jaar 

€    30,22 per jaar 

€ 394,48 per jaar 

€ 216,79 per jaar 

 

Aanvullende vaste bedragen aansluitingen 
groter dan 25 kW 

Opslag boven 25 kW per kW 

 
 

€ 5,25 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) 

 

€ 1,13 per keer 

 
 

€ 45,06 per factuur 

€ 313,01 per keer 

 

 

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



 
 
Tot stand komen tarief en indexering 
Op 9 december 2022 heeft Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximumtarieven voor 
warmte voor 2023 vastgesteld**. Deze tarieven zijn deels gebaseerd op de gasprijzen die in 2022 
heel erg zijn gestegen. Om te voorkomen dat gebruikers van warmte met te hoge prijsstijgingen 
worden geconfronteerd, heeft ACM dit jaar besloten om in 2023 een prijsplafond te hanteren voor 
het verbruik van warmte. Dit prijsplafond houdt in dat er tot het verbruik van 37 GJ per jaar een 
veel lagere prijs per GJ verbruik geldt dan voor het verbruik boven de 37 GJ. Deze grens is gekozen 
omdat de meeste huishoudens maximaal 37 GJ warmte verbruiken. 
 
Nagele Warmte BV heeft er net als vorig jaar voor gekozen om voor klanten aan de Ring in Nagele 
een tarief te berekenen dat substantieel onder het maximumtarief van ACM ligt. Onze tarieven zijn 
wel gestegen ten opzichte van 2022, omdat we zelf ook te maken hebben met veel hogere kosten 
voor onder andere onze hulpenergie. We hebben echter bewust gekozen voor tarieven die veel 
lager zijn dan ACM toestaat, omdat we ook in 2023 nog samen met u leren en pionieren.  
 
Algemeen 
De tarieven worden jaarlijks voor 1 januari vastgesteld door Nagele Warmte BV. 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-2023  


