
Stadsverwarming Purmerend rekent maximaal tarief ACM door 
 
Geplaatst: zaterdag 29 december 2018 (www.regiopurmerend.nl) 
PURMEREND – De Stadsverwarming Purmerend heeft gisteren de tarieven voor 2019 bekend 
gemaakt. Met ingang van 1 januari 2019 gaat de gebruiker per gigajoule €4,42 meer betalen. Hiermee 
rekent de stadsverwarming het maximale tarief door die de ACM (Autoriteit Consument en Markt) 
heeft vastgesteld. Gemiddeld genomen is dit een stijging van €164 per jaar per huishouden.  

 
 
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt jaarlijks de warmtetarieven volgens het “Niet meer 
dan anders-principe”. Dat betekent dat de gemiddelde gasklant evenveel betaalt voor eenzelfde 
hoeveelheid warmte als een gemiddelde warmteklant. De warmteprijs is gekoppeld aan de gasprijs, 
inclusief energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE). Omdat zowel de gasprijs als de 
EB en ODE zijn gestegen, is ook de GJ-prijs in 2019 gestegen. 
 
Ook het vastrecht per jaar stijgt in 2019 met €9,43 naar €318,95. Ook dit is het maximale tarief wat de 
ACM heeft vastgesteld. Gebruikers die een afleverset huren krijgen een verlaging op de huur van de 
afleverset met €24,20 per jaar. Dit komt omdat er steeds meer afleversets in eigendom van de 
Stadsverwarming komen, wat kostenverlagend werkt. 
 
Kijk op de volgende pagina voor de tarieven van 2019:   



Tarieven per 1 januari 2019
Tariefnr.:

Warmteprijs incl. BTW excl. BTW
1.1 Warmteprijs voor aansluitingen met een aansluitwaarde van maximaal 100 kW 28,47€         23,53€         
1.2 Warmteprijs voor aansluitingen met een aansluitwaarde groter dan 100 kW

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

Vaste kosten warmteverbruik per jaar volgens tariefbesluit ACM 318,95€       263,59€       
Meettarief warmteverbruik per jaar volgens tariefbesluit ACM 25,89€         21,40€         
Totaal vastrecht per jaar voor aansluitingen met een aansluitwaarde van maximaal 100 kW 344,84€       284,99€       

2.2 Vastrecht voor aansluitingen met een aansluitwaarde groter dan 100 kW

Vastrecht voor aansluitingen waarbij de afleverset in eigendom is van SVP
2.3 Voor aansluitingen met een aansluitwaarde van maximaal 40 kW: incl. BTW excl. BTW

Vaste kosten warmteverbruik per jaar volgens tariefbesluit ACM 318,95€       263,59€       
Meettarief warmteverbruik per jaar volgens tariefbesluit ACM 25,89€         21,40€         
Service, onderhoud en huur afleverset per jaar 173,47€       143,36€       
Totaal vastrecht per jaar voor aansluitingen met een aansluitwaarde van maximaal 40 kW 518,31€       428,35€       

2.4 Voor aansluitingen met een aansluitwaarde tussen de 40 kW en maximaal 60 kW:
Vaste kosten warmteverbruik per jaar volgens tariefbesluit ACM 318,95€       263,59€       
Meettarief warmteverbruik per jaar volgens tariefbesluit ACM 25,89€         21,40€         
Service, onderhoud en huur afleverset per jaar 297,38€       245,77€       
Totaal vastrecht per jaar voor aansluitingen met een aansluitwaarde tussen de 40 kW en maximaal 60 kW 642,22€       530,76€       

2.5 Voor aansluitingen met een aansluitwaarde tussen de 60 kW en maximaal 100 kW:
Vaste kosten warmteverbruik per jaar volgens tariefbesluit ACM 318,95€       263,59€       
Meettarief warmteverbruik per jaar volgens tariefbesluit ACM 25,89€         21,40€         
Service, onderhoud en huur afleverset per jaar 353,54€       292,18€       
Totaal vastrecht per jaar voor aansluitingen met een aansluitwaarde tussen de 60 kW en maximaal 100 kW 698,38€       577,17€       

2.6 Vastrecht voor aansluitingen met een aansluitwaarde groter dan 100 kW

Aansluitbijdrage
3.1 Nieuwe aansluiting:

Voor het aansluiten op stadsverwarming is een eenmalige aansluitbijdrage verschuldigd. De hoogte van deze bijdrage
is afhankelijk van de betreffende specifieke situatie. Neem hiervoor contact op met Stadsverwarming Purmerend.

3.2 Vergroting van de productiecapaciteit warm water:
Standaard plaatst Stadsverwarming Purmerend afleversets met een warm water capaciteitsklasse CW4
(ongeveer 8 liter warm water per minuut). U kunt bij Stadsverwarming Purmerend een aanvraag indienen
om deze capaciteit te verhogen naar klasse CW5 (ongeveer 10 liter warm water per minuut). Uw aanvraag wordt
technisch beoordeeld. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, is een bijdrage verschuldigd. De hoogte van deze bijdrage
is afhankelijk van de betreffende specifieke situatie. Neem hiervoor contact op met Stadsverwarming Purmerend.

Betalingstoeslagen, administratiekosten, overige tarieven en mogelijke sancties
4.1 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: incl. BTW excl. BTW
a) een acceptgiro, per acceptgiro 2,00€           1,65€           
b) een E-Factuur, per E-Factuur II) 1,35€           1,11€           
c) een AcceptEmail, per AcceptEmail III) 1,00€           0,83€           

4.2 Wanneer niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, gelden de volgende tarieven voor het:
buitengerechtelijke incassoproces:

a) per betalingsherinnering voor elke niet betaalde factuur
b) per aanmaning voor elke niet betaalde betalingsherinnering  IV)

4.3 Voorrijkosten i.v.m. onterecht voorrijden V) 30,25€         25,00€         
4.4 Controle van de warmtemeter op basis van kosten ongelijk  VI) 121,00€       100,00€       
4.5 (her)IJking van de warmtemeter op basis van kosten ongelijk  VII) 502,15€       415,00€       

I)
   Neem hiervoor contact op met Stadsverwarming Purmerend.

II)
  Een E-Factuur is een digitale nota die wordt verzonden naar het e-mail adres van de klant.

III)
  Een AcceptEmail is een digitaal betaalverzoek dat wordt verzonden naar het e-mail adres van de klant.

IV)
 De wettelijk maximaal toegestane buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht. Zie www.stadsverwarmingpurmerend.nl voor meer informatie.

V)
 Indien SVP op verzoek van de klant langskomt, bijvoorbeeld in geval van een (storings)melding, en het blijkt dat de eigendommen van SVP correct functioneren, dan kan SVP

     de voorrijkosten in rekening brengen.
VI)

  Indien SVP op verzoek van de klant de warmtemeter controleert en het blijkt dat er geen defect is aan de warmtemeter dan kan SVP de controlekosten in rekening brengen.
VII)

 Indien SVP op verzoek van de klant de warmtemeter door een onafhankelijke instantie laat (her)ijken en het blijkt dat er geen defect is aan de warmtemeter,

    dan zal SVP de ijkkosten in rekening brengen.

Telefoonnummer: 0900 9807

E-Mail:                 info@svpbv.nl

Kennelijke zet- en drukfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Per GJ:

Stadsverwarming Purmerend

aparte overeenkomst I)

aparte overeenkomst I)

aparte overeenkomst I)

gratis
minimaal € 40,00


