
A.  Verbruikstarief 

De tarieven voor de levering van warmte.

van – t/m [GJ]* Euro/GJ Euro/Nm3 gas**

0,0 – 4.829  € 18,66  € 0,53 

4.830 – 28.414  € 10,71  € 0,30 

B.   Vastrecht  
(maandelijks)

C.  Aansluitbijdrage 
(eenmalig)

De forfaitaire vergoeding voor instandhouding 
van de warmte-aansluiting en het beheer en 
onderhoud daarvan.

De bijdrage om aangesloten 
te worden op het warmtenet 
inclusief het plaatsen van een 
warmte-afleverstation.

Aansluitvermogen: 
van – t/m [kWth] Euro/maand Euro (eenmalig)

>100-199  € 229,56  €  13.000,00 

200-299  € 315,70  €  21.000,00 

300 - 399  € 398,15  € 29.000,00 

400 - 499  € 476,92  € 36.000,00 

500 - 599  € 552,01  € 43.000,00 

600 - 699  € 623,42  € 49.000,00 

700 - 799  € 691,14  € 54.000,00 

800 - 899  € 755,18  € 59.000,00 

900 - 999  € 815,54  € 63.000,00 

1.000 - 1.099  € 872,21  € 67.000,00 

1.100 - 1.199  € 925,20  € 70.000,00 

1.200 - 1.299  € 974,51  € 73.000,00 

Meer Groene Warmte:  
een initiatief van 
SamenWarm & Meerlanden

Meer weten? 
meergroenewarmte.nl
info@meergroenewarmte.nl

Meer Groene Warmte
Tarievenblad 2018   

Meer Groene Warmte is leverancier van duurzame warmte opgewekt uit regionaal beschikbare grondstoffen. 
Met Meer Groene Warmte maakt u gebruik van een lokaal warmtenetwerk via een alles-in-1 oplossing: 
opwekken, distribueren en afleveren van duurzame warmte vindt plaats onder 1 dak. 

Tarieven gelden voor 2018, voor grootverbruikers >100 kWth, op het warmtenet van Meer Groene Warmte voor Schiphol-Rijk.
Bedragen zijn exclusief BTW en worden geïndexeerd conform de Algemene voorwaarden warmte grootverbruikers.
Tekstfouten, projectspecificaties en prijswijzigingen zijn voorbehouden.
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Een kosten-
vergelijking voor 

uw specifieke situatie? 
Meer Groene Warmte 

helpt u graag. Bel voor 
een afspraak naar 

Mireille Bedeschi op 
06 20 143 627.

  *  Een warmteverbruik van 4.830 GJ komt overeen met een 
gasverbruik van 170.000 Nm3.

**    Dit is het Meer Groene Warmte 
warmte tarief teruggerekend naar het 
aardgastarief inclusief belastingen. +

+

De kosten voor warmte
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Een initiatief van:


