Tarievenblad 2019

Bijlage 2 Tarievenblad Grootzakelijke aansluiting
Hoog Catharijne - Commerciële ruimten – Entree gebouw
Tarievenblad verwarming en koeling
Voor commerciële ruimten met een aansluitwaarde warmte > 100 kW

Tarieven geldend per 1 januari 2019 tot 31 december 2019
De tarieven bestaan uit twee componenten: de variabele kosten afhankelijk van het verbruik en de vaste kosten.
Variabele kosten

Tarief levering

Indexering

Levering warmte (€ per GJ)

€ 11,42

20% gas, 80% elektriciteit

Levering koude (€ per GJ)

€ 3,10

100% elektriciteit

Vaste kosten

Tarief vastrecht

Indexering

Vaste kosten warmte

Vastrecht warmte vermogens onafhankelijk (per jaar)

€ 275,06

60% CPI, 10% loon, 30 % materiaal 60%

Vastrecht warmte vermogens afhankelijk (per kW)

€ 47,16

CPI, 10% loon, 30 % materiaal

€ 275,06
€ 47,16

60% CPI, 10% loon, 30 % materiaal 60%

Vaste kosten koude
Vastrecht koude vermogens onafhankelijk (per jaar)
Vastrecht koude vermogens afhankelijk (per kW)
Meetdienst

Administratie
Betaling per automatische incasso
Betaling per acceptgiro
Incassokosten1
Aan-/afmelden

CPI, 10% loon, 30 % materiaal
100% loon index

€ 35,76

Tarief

gratis
€ 13,19
≥€ 40,00
€ 13,19

per jaar
per behandeling
per behandeling

Prijzen zijn exclusief BTW. Leverancier is gerechtigd bovenstaande tarieven jaarlijks te wijzigen.

1

Zie incassocalculator op www.snijderincasso.nl

CPI: Consumentenprijsindex - Alle Huishoudens volgens het CBS.
Loon index: CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen voor de Elektrotech. en machine-industrie, SBI-code 26 - 28, gepubliceerd door het CBS
voor de maand januari van het betreffende jaar.
Materiaal index: Producentenprijsindexcijfers voor de nijverheid, indexcijfer voor de afzet binnenland in de (C)industrie, gepubliceerd door het CBS voor
de maand januari van het betreffende jaar.
Gas index: Bij het bepalen van de gemiddelde gasprijs wordt uitgegaan van de gegevens zoals die door het CBS ter beschikking worden gesteld. De prijzen
voor het gas worden bepaald o.b.v. de prijzen voor "Verbruiksklassen niet-huishoudens", transactieprijs uitgaande van de kolom met jaarlijkse afname van 1
tot 10 TJ van 1e kwartaal van jaar n-1 en n-2.
Elektriciteits index: : Bij het bepalen van de gemiddelde Elektraprijs wordt uitgegaan van de gegevens zoals die door het CBS ter beschikking worden
gesteld. De prijzen voor elektriciteit worden bepaald o.b.v. de prijzen voor "Verbruiksklassen niet-huishoudens" uitgaande van de kolom 20 tot 500 MWh
van 1e kwartaal van jaar n-1 en n-2.

