
 

Tarievenblad energiediensten Stadlander 2018 
Ingangsdatum: 1 januari 2018 met terugwerkende kracht 
 

Tarieven gasdoorlevering 2018. 

Binnen de Warmtewet worden huurders beschermd die aangesloten zijn op een collectieve cv 

installatie aangezien zij geen vrije keuze hebben van warmteleverancier. Huurders die aangesloten 

zijn op één algemene gasmeter en in huis een tussenmeter hebben zitten in een vergelijkbare 

situatie. Ook zij hebben geen vrije keuze in een energieleverancier. Stadlander is in deze situatie niet 

de leverancier van warmte maar van gas. Jaarlijks mag Stadlander als gevolg van wijzigingen van de 

gasprijzen en kostencomponenten de tarieven aanpassen. Bij iedere wijziging wordt een nieuw 

tariefblad gepubliceerd op de website van Stadlander. 

 

 
Tarieven 2018. 

 

Jaarlijks wordt door het Autoriteit Consument & Markt het vastrechttarief voor de netbeheerders 

bepaalt. De tarieven verschillen per netbeheerder. In onze regio zijn de netbeheer tarieven van 

Enexis van toepassing en deze worden door Stadlander overgenomen. De variabele kosten voor gas 

zijn ten gevolge van de verhoging van de energiebelastingen verhoogd. Tevens zijn de meetkosten 

verhoogd. 

 

 

Woongebouwen met individuele ketel en een gezamenlijk hoofdgasmeter: 

Bij deze woningen is een tussenmeter geplaatst om het individuele gasverbruik te kunnen bepalen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) Totaal kosten per portiek. Kosten worden verdeeld over het aantal woningen achter de aansluiting. 

Gebruikerskosten gasmeter 

Voor het op afstand uitlezen van de gasmeter ten behoeve van het registreren van het individuele 

gasverbruik in de woning, het incasseren van voorschotten en het opstellen van afrekeningen, wordt 

een tarief in rekening gebracht. Het op afstand uitlezen van de verbruiksstanden wordt door een 

derde partij namens Stadlander uitgevoerd. 

 

Monitoring verbruik 

Het gasverbruik is via de Energiecoach van Techem online in te zien. Via de website van Techem kan 

men naar de “energiecoach”. Daar staat uitgelegd hoe men zich kan aanmelden. Wanneer het niet 
lukt om in te loggen, kunt u een e-mail sturen naar energiecoach@techem.nl  of telefonisch via 076- 

572 58 88 

 

Tariefstructuur gasverrekening                                                                                2017 incl.BTW          2018  incl.BTW 

Vastrecht gasaansluiting (kosten Enexis G16 aansluiting)woongebouw,   
te delen door aantal woningen 1)                                                                                       €   608,7704     €   612,5244 

Variabele kosten gas per m3                                                                                                                     €   0,6154            €       0,6374 
Meetkosten                                                                                                       €     25,02       €      25,36 
Gebruikerskosten per afnemer                                                                         €     83,90       €      83,90 

mailto:energiecoach@techem.nl


 

De eindafrekening 

Na afloop van het kalenderjaar ontvangt u een eindafrekening. Deze 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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