
Warmte- en koudetarieven 

Anna’s Hoeve 
Kleinverbruik 2023

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

InWarmte is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als InEnergieBreed Projecten BV onder nummer 70278563 en BTW-nummer NL858232005B01.  

InEnergieBreed Projecten BV is bij de ACM aangemeld onder de warmteleveringsvergunning van InWarmte BV dat bij de KvK is ingeschreven onder nummer 

70012393 en geregistreerd is bij de geschillencommissie Energie.

Variabele kosten warmte incl. BTW

Tot 37 GJ per jaar (prijsplafond): Warmtetarief voor ruimteverwarming per GJ € 47,38

Vanaf 37 GJ: Warmtetarief voor ruimteverwarming per GJ  €  73,33

Koudetarief per GJ géén, inclusief

Vaste kosten warmte incl. BTW

Vastrecht  €  22,90

Meettarief € 2,56

Vaste kosten huur afleverset incl. BTW

Vaste kosten voor de afleverset voor de levering van warmte voor ruimteverwarming  € 10,75

Vaste kosten koude * incl. BTW

Vaste kosten koude  € 22,79

* Voor de levering van koude volgen wij het tarief van de overheid. Wij rekenen een vast bedrag voor de aansluiting, het transport 
en de levering van koude.

Vaste kosten boosterwarmtepomp  ** incl. BTW

Vaste kosten voor het gebruik van de boosterwarmtepomp  € 23,07

** Voor het gebruik van de boosterwarmtepomp betaal je een vast bedrag. De elektriciteit die de boosterwarmtepomp 
nodig heeft, neem je zelf af bij jouw elektriciteitsleverancier en/of lever je via jouw zonnepanelen.

Kosten bezoek servicemonteur niet behorende tot verantwoordelijkheid InWarmte incl. BTW

Voorrijkosten per bezoek € 102,00

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

Door InWarmte voorgesteld voorschotbedrag incl. BTW

Vastrecht per maand € 82,07

Variabele kosten op basis van gemiddeld verbruik van 1 GJ per maand € 73,33

Bijdrage prijsplafond Rijksoverheid -  € 25,95

Totaal bedrag per maand op basis van standaardsituatie en gemiddeld verbruik  € 129,45

Voorgesteld maandelijks voorschotbedrag € 130,00

Meer informatie?

inwarmte.nl/annashoeve

Bel ons op 085 - 130 22 85

Of mail je vraag naar 

vragen@inwarmte.nl

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

