
PRODUCT- EN TARIEVENBLAD

Wat betaalt u? Ruimteverwarming / Ruimtekoeling / Warm tapwaterbereiding

Tarieven uitgaande van maandincasso

Vaste kosten Warmte

Gebruik Warmtepomp/Afleverset

Meting warmteverbruik

Toeslag CW4+

Vaste kosten Koude

Verbruik tot 37 gigajoule (GJ) levering warmte door prijsplafond*

Verbruik vanaf 37 gigajoule (GJ) levering warmte door prijsplafond*

Opwarming tapwater per m³ door prijsplafond*

Kosten alternatieve betalingswijze (maandelijks) (bij geen automatische incasso)

Vergoeding incassokosten (per factuur) (vanaf 2e herinnering, art. 12.9/12.10 ALV) v.a.

Voorrijkosten servicemonteur per bezoek (indien Eteck niet verantwoordelijk)

Uurtarief servicemonteur (indien Eteck niet verantwoordelijk)

Indexatie en wijziging tarieven
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Aanvullende informatie tarieven
*

1

2
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10,75€         

0,99€           

De Binneninstallatie is de verantwoordelijkheid van de Contractant. Indien de Contractant voor een storing aan de 
Binneninstallatie de Leverancier laat komen en deze storing blijkt veroorzaakt te worden door de Binneninstallatie, zal een 
vergoeding in rekening worden gebracht van het uurtarief en voorrijkosten. 
De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten bedraagt een wettelijk percentage van het factuurbedrag, met een 
minimumbedrag van 40 euro aan incassokosten. Het exacte bedrag kan daarom per geval afwijken.

68,04€         84,88€         

Indexatie en wijziging van tarieven vinden plaats op 1 januari van elk jaar.

De wijziging van de door de Warmtewet gereguleerde tarieven wordt jaarlijks vastgesteld conform de richtlijnen van de 
Autoriteit Consument en Markt. Dit betreft de tarieven die zijn vermeld onder "Vaste kosten" en onder "Variabele kosten".
Indexatie van de tarieven vermeld onder "Overige kosten" vindt plaats op 1 januari van elk jaar op basis van 100% 
loonkosten conform SBI 24-30, 33 cao lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Metal/elektro over de reeks oktober-
oktober van het voorgaande jaar. Hiervan uitgezonderd is de vergoeding voor incassokosten; deze vergoeding volgt de Wet 
Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud en gebaseerd op de plannen van de overheid, dit betekent dat dit na publicatie 
nog kan wijzigen. Via onze website eteck.nl/prijsplafond voorzien wij u van de meest recente informatie rondom het 
prijsplafond.
Alle tarieven zijn inclusief de heffingen (o.a. indien van toepassing energiebelasting en toeslag duurzame energie) die 
Leverancier, ingevolge een besluit van de overheid, verplicht is in rekening te brengen. 

2,00€           2,49€           

40,00€         

110,88€      138,33€      

Overige kosten
incl. btw

incl. btw
40,13€      47,38€         

8,40€           9,95€           

90,91€         

143,80€      11,98€         10,93€         

Variabele kosten

22,70€         1,89€           2,56€           

408,74€      34,06€         45,80€         

2023

Keijzershof en Tuindershof, Pijnacker

U betaalt een tarief voor de levering van Warmte bestaande uit vaste tarieven en uit variabele tarieven bestaande uit de prijs per 
gigajoule (GJ) voor het verbruik van Warmte. Naast het tarief voor Warmte betaalt u een tarief voor het gebruik van de 
Warmtepomp, voor de meting van het warmteverbruik en een vast tarief voor Koude (ruimtekoeling).

incl. btw
Vaste kosten

Per maand

Tekstfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
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