Energiek B.V.

Tarievenblad energiediensten Energiek B.V. 2018
Ingangsdatum: 1 januari 2018 met terugwerkende kracht

Tarieven De Brug 2018
Energiek B.V. levert haar energiediensten tegen onderstaande tarieven. Deze bestaan deels uit vaste
kosten (vastrecht en meetkosten) en deels uit variabele kosten per verbruikte hoeveelheid. Vanaf 1
januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt ieder jaar
het maximumtarief dat wij mogen hanteren. Onze tarieven zijn hieraan getoetst. Stadlander mag de
tarieven periodiek aanpassen als gevolg van wijzigingen van de energieprijzen en de
kostencomponenten. Bij iedere wijziging wordt een nieuw tariefblad gepubliceerd op de website van
Stadlander.
Tarieven weer ruim onder maximale tarieven ACM.
Het vastrecht is net zo als vorig jaar met 5% verhoogd en de variabele GJ en meetkosten zijn ook
licht verhoogd. Desondanks is het gelukt om ruim onder de maximale tarieven die jaarlijks door het
ACM worden vastgesteld te blijven.
Tarieven 2018.
Tarieven warmte de Brug
Vastrecht warmte per jaar
Variabele kosten per GJ warmte
Meetkosten

Max. ACM
2018
€ 309,52
€ 24,05
€ 25,36

Stadlander 2017
incl.btw
€ 264,26
€ 22,69
€ 25,02

Stadlander 2018 incl.
btw.
€ 277,47
€ 22,75
€ 25,36

Warmtapwaterverbruik
In uw complex wordt warmte geleverd aan de warmtewisselaar in de woning. Deze warmtewisselaar
maakt het warm tapwater. Deze warmte voor warm tapwater wordt niet apart gemeten. De totale
afgenomen GJ is inclusief de warmte voor het bereiden van warm tapwater.

Meetkosten GJ-meter
Voor het op afstand uitlezen van de meterstanden meter(s) in de woning wordt het tarief in rekening
gebracht op basis van de tarieven van de Warmtewet. Het op afstand uitlezen van de
verbruiksstanden wordt door een derde partij namens Energiek B.V. uitgevoerd.
De eindafrekening
Na afloop van het kalenderjaar ontvangt u een eindafrekening. De eindafrekening wordt verzorgd
door Techem. Op www.techem.nl/ kunt u filmpjes terug vinden waarin uitleg wordt gegeven over de
afrekening van Techem. Vragen over de eindafrekening kunt u schriftelijk doen via
klantenservice@techem.nl of telefonisch via 076 – 572 58 88. Als uw vraag door Techem niet
beantwoord kan worden zal Techem uw vraag aan Stadlander doorzetten.
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Monitoring verbruik
Uw verbruik is tussentijds te monitoren via de website van www.wms.nl. Hiertoe kan bij Stadlander
een inlogcode worden opgevraagd via info@stadlander.nl onder vermelding van “inlogcode
www.wms.nl” en uw adres gegevens.
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