
Warmtetarieven 2019

Hoe zijn de kosten opgebouwd?

Wat betaalt u voor extra warmtecomfort?

Elk jaar stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) namens de overheid vast hoe hoog het warmtetarief maximaal 

mag zijn. In de tabel hieronder vindt u zowel onze tarieven als de maximumtarieven van de ACM. Zoals u kunt zien geeft 

HVC een behoorlijke korting op het verbruik, vastrecht en de huur van de afleverset.

De levering van warm water voldoet standaard aan Comfort Warm Water klasse 3 of 4. Voor meer warmwatercomfort 

betaalt u een toeslag die afhankelijk is van uw verbruik.

Toeslagen voor extra warmtecomfort (per jaar) t/m 49 kW 50 t/m 100 kW

Toeslag voor Comfort Warm water klasse 5

Toeslag voor Comfort Warm water klasse 6

  45,74 €

€

€

€  91,49 

  57,96 

  115,92 

Alle vermelde tarieven zijn inclusief btw en afgerond op twee cijfers achter de komma. Voor meer informatie over HVC 

KringloopEnergie, de tarieven, technische informatie en onze algemene voorwaarden kunt u terecht op onze website, 

www.hvcgroep.nl. Tekstfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden. Aan de vermelde teksten en tarieven kunnen geen 

rechten worden ontleend.

Kosten voor het verbruik Tarief HVC Maximumtarief ACM

Verbruik warmte per GJ 5% korting van HVC 27,04€ € 28,47

Kosten voor de aansluiting t/m 49 kW (vaste kosten per jaar) Tarief HVC Maximumtarief ACM

Vastrecht  21% korting van HVC

 11% korting van HVCOnderhouds- en huurkosten afleverset

Meetkosten

Totaal vaste kosten per jaar

251,93€

€

€

€

€€

€

  179,59 

  25,89 

457,41€ 

318,95

  201,73 

  25,89 

546,57

Kosten voor de aansluiting 50 t/m 100 kW (vaste kosten per jaar) Tarief HVC Maximumtarief ACM

Vastrecht  21% korting van HVC

Onderhouds- en huurkosten afleverset

Meetkosten

Totaal vaste kosten per jaar

251,93€

€

€

€ 

  301,74 

  25,89 

579,57

318,95€

€

niet bepaald

  25,89 

niet bepaald
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