Tariefblad voorzieningen DEVA
Tarieven 2015
Vastrecht warmte (excl. BTW)
Vastrecht warmte

€

232,88

per jaar

Meetkosten

€

20,48

per jaar

Warmtewisselaar

€

125,55

per jaar

€

20,47

per kW

Maximumprijs Autoriteit Consument en Markt (ACM)

€

18,71

per GJ

8% korting op warmteprijs t.o.v. maximumtarief ACM

€

1,50

per GJ

Warmteprijs DEVA

€

17,21

per GJ

€

8,90

per GJ

Vastrecht koude (excl. BTW)
Vastrecht koeling

Warmte (excl. BTW)

Koeling (excl. BTW)
Koelingsprijs DEVA

Voorbeeldberekening
Vermogen koude

54

Warmte (voorbeeld: 200 GJ per jaar)

€ 3.442,00

Koeling (voorbeeld: 90 GJ per jaar)

€

801,00

Vastrecht Warmte

€

378,91

Vastrecht Koeling

€ 1.105,38

Totale energiekosten voor warmte en koeling

€ 5.727,29

kW

excl. BTW

Tarievenblad
Heldere Tariefstelling
Wat kost duurzame energie?
Energiebedrijf DEVA levert duurzaam opgewekte warmte en
koeling aan woningen en voorzieningen in Vaartsche Hoek in
Nieuwkoop. Ook zorgt DEVA voor het op temperatuur brengen
van uw warmte tapwater. Uw energieverbruik voor
ruimteverwarming en -koeling en warm tapwater, wordt
gemeten door de meter in uw pand. Voor het beheer en
onderhoud van het collectieve energiesysteem, het meten van
uw verbruik, het ter beschikking stellen van de
warmtewisselaar en de levering van koeling, brengt DEVA een
maandelijks vastrecht bij u in rekening.
Tarievenblad met voorbeeldberekening
Dit tarievenblad geeft u een indicatie van de kosten waar u
jaarlijks op moet rekenen. In het rekenvoorbeeld worden de
jaarlijkse energielasten samengevat (gebaseerd op het
vermelde prijspeil). Het verbruik van energie voor
ruimteverwarming en –koeling en warm tapwater is een
schatting. Afhankelijk van onder andere de buitentemperatuur
en de wijze waarop de ruimte wordt gebruikt, zal het
werkelijke verbruik meer of minder kunnen zijn. Zo is
bijvoorbeeld het energieverbruik voor verwarming sterk
afhankelijk van de wijze waarop de temperatuur in de ruimte
wordt ingesteld. Gelijkmatig continu verwarmen kost
bijvoorbeeld minder energie dan steeds opnieuw opwarmen. U
kunt dan ook het beste de verwarming altijd op dezelfde
temperatuur laten staan.
Maandelijkse kosten
Maandelijks betaalt u aan Greenchoice, die de administratie
voor DEVA regelt. De maandelijkse kosten bestaan uit kosten
voor vastrecht en uw energieverbruik. Voor het
energieverbruik wordt een schatting gemaakt. Eenmaal per
jaar wordt uw jaarnota opgesteld. De door u betaalde
termijnbedragen worden dan verrekend met uw werkelijke
gebruik.
Overige kosten
DEVA levert alleen duurzaam opgewekte energie voor
verwarming en koeling. Daarnaast betaalt u natuurlijk gewoon
uw verbruik aan elektriciteit en water aan respectievelijk uw
elektriciteitsleverancier en waterleidingbedrijf.

