
Warmteprijs 
Voor aansluitingen met een aansluitwaarde van maximaal 100 kW voor consumenten excl. BTW incl. BTW

• Levering warmte per GigaJoule (GJ) 22,03€           26,65€           

• Levering warmte per m3 warm kraanwater (indien aparte warm kraanwater meter)* 4,829€           5,843€           

• Levering warmte per Liter (L) warm kraanwater (indien aparte warm kraanwater meter)** 0,004630€    0,005602€    
* Om 1 m3 water te verwarmen van 10 o C naar 60 o C is theoretisch 0,21 GJ warmte nodig

** Om 1 L water te verwarmen van 10 o C naar 60 o C is theoretisch 0,00021 GJ warmte nodig

Warmteaansluitingen zonder gas in de woning

Vastrecht voor aansluitingen waarbij de afleverset incl WTW* in eigendom is van Ennatuurlijk
Voor aansluitingen met een aansluitwaarde van maximaal 100 kW voor consumenten excl. BTW incl. BTW

• Vaste kosten warmte per jaar met een maximum vastgesteld, tariefbesluit ACM 250,59€         303,21€         

• Meetkosten per jaar volgens tariefbesluit ACM 21,40€           25,89€           

• Ter beschikking stelling afleverset warmte incl. warm kraanwaterapparaat per jaar*** 162,58€         196,73€         

434,57€        525,84€        

Vastrecht voor aansluitingen waarbij de afleverset excl WTW* in eigendom is van Ennatuurlijk
Voor aansluitingen met een aansluitwaarde van maximaal 100 kW voor consumenten excl. BTW incl. BTW

• Vaste kosten warmte per jaar met een maximum vastgesteld, tariefbesluit ACM 250,59€         303,21€         

• Meetkosten per jaar volgens tariefbesluit ACM 21,40€           25,89€           

• Ter beschikking stelling afleverset warmte excl. warm kraanwaterapparaat per jaar*** 76,96€           93,12€           

348,95€        422,23€        

Vastrecht voor aansluitingen waarbij de afleverset niet in eigendom is van Ennatuurlijk
Voor aansluitingen met een aansluitwaarde van maximaal 100 kW voor consumenten excl. BTW incl. BTW

• Vaste kosten warmte per jaar met een maximum vastgesteld, tariefbesluit ACM 250,59€         303,21€         

• Meetkosten per jaar volgens tariefbesluit ACM 21,40€           25,89€           

271,99€        329,11€        

Vastrecht voor aansluitingen met een aansluitwaarde groter dan 100 kW Aparte overeenkomst

Aansluitbijdrage periodiek over 30 jaar verrekend excl. BTW incl. BTW

Indien van toepassing wordt deze vermeld op uw jaarafrekening 127,03€        153,71€        

Aansluitbijdrage op nieuw netwerk
Voor aansluitingen op nieuwe netwerken of uitbreidingen op bestaande netwerken is een eenmalige aansluitbijdrage verschuldigd. De hoogte

van deze bijdrage is afhankelijk van de betreffende specifieke situatie. Neem hiervoor contact op met de Klantenservice van Ennatuurlijk.

Betalingstoeslagen, administratiekosten en overige tarieven
Indien facturen niet via automatische incasso worden betaald zal als bijdrage in de dekking van de 

extra kosten een toeslag in rekening worden gebracht. Deze toeslag bedraagt bij facturatie via: excl. BTW incl. BTW

• Acceptgiro/handmatige betaling 0,83€             1,00€             

Wanneer niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, gelden de volgende tarieven voor het

buitengerechtelijke incassoproces:

• Per betalingsherinnering voor iedere niet betaalde factuur gratis

• Per aanmaning voor iedere niet betaalde betalingsherinnering** 40,00€           

• Verzoek van klant tot (her)ijken van de warmtemeter 379,00€        458,59€        

• Metercontrole op basis van kosten van ongelijk 110,00€        133,10€        

• De tarieven voor de aanvraag van een nieuwe afleverset, of het vergroten van de huidige kraanwatercapaciteit kunt u vinden op: 

https://consument.ennatuurlijk.nl/mijn-afleverset-veranderen

Prijswijzigingen en zet- en drukfouten zijn voorbehouden

* Warm kraanwater apparaat

** De toegestane buitengerechtelijke incassokosten conform "het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten" (Wet Incassokosten (WIK))

*** Prijspeil 2019. Deze kosten worden jaarlijks geindexeerd

Ennatuurlijk tarieven 2019

https://consument.ennatuurlijk.nl/mijn-afleverset-veranderen

