
Warmte- en koudetarieven 

Energiek Energie 

Kleinverbruik 2023

Ypenburg

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Energiek is onderdeel van InWarmte en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Energiek 2 BV onder nummer 58569448 en BTW-nummer 

NL853093222B01. Energiek is bij de ACM aangemeld onder de warmteleveringsvergunning van Energiek 2 BV en is geregistreerd bij de geschillencommissie Energie.

Huur warmtepomp incl. BTW

Huur warmtepompsysteem zone A (aansluitvermogen bronwarmte 3 kW) € 12,47

Huur warmtepompsysteem zone B (aansluitvermogen bronwarmte 4 kW) € 22,31

Huur warmtepompsysteem zone C (aansluitvermogen bronwarmte 4,4 kW) € 39,76

Huur warmtepompsysteem zone D (aansluitvermogen bronwarmte 6,6 kW) € 44,71

De tarieven worden opgesplitst per zone op basis van het aansluitvermogen van de bronwarmte.

Voor het aansluitvermogen koude wordt voor elke woning 2 kW gehanteerd.

Kosten bronwarmte incl. BTW

Vastrecht bronwarmte  €  25,12

Toeslag vastrecht bronwarmte (euro per kW boven 3 kW) * € 6,36

Kosten koude incl. BTW

Vastrecht koude € 22,79

De tarieven voor levering van bronwarmte en koude zijn op basis van de Warmtewet zoals vastgesteld door 

de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Kosten bezoek servicemonteur niet behorende tot verantwoordelijkheid Energiek incl. BTW

Voorrijkosten per bezoek € 102,00

Uurtarief voor diagnosestelling en/of herstellende werkzaamheden  € 75,00

Meer informatie?

energiekenergie.nl

Bel ons op 085 - 401 50 65

Of mail je vraag naar 

vragen@inwarmte.nl

Voorbeeldberekening aansluiting bronwarmte 4 kW voorbeeld + 1 kW

Huur warmtepomp zone B € 22,31

Vastrecht bronwarmte  <3 kW € 25,12

Toeslag vastrecht bronwarmte > 3 kW € 6,36

Vastrecht koude € 22,79

Vast maandbedrag incl. BTW € 76,58

http://energiekenergie.nl
mailto:vragen%40inwarmte.nl?subject=Vraag%20over%20tarieven%20warmtelevering
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* Toeslag vastrecht bronwarmte per kW voor aansluitingen > 3 kW

Warmtepomp zone kW > 3 kW Toeslag per maand Vast maandbedrag 

A 0  € 0,00  € 60,38 

B 1  € 6,36  € 76,58

C 1,4  € 8,90  € 96,57

D 3,6  € 22,90  € 115,52

http://energiekenergie.nl
mailto:vragen%40inwarmte.nl?subject=Vraag%20over%20tarieven%20warmtelevering

