
 

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

Warmtetarieven 2018 

Warmtekosten bestaan deels uit vastrecht kosten 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 voor de vastrecht - en variabele 

kosten. Onze tarieven zijn hieraan getoetst. Stadlander mag de tarieven jaarlijks 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 is weer gelukt om ruim onder de maximale tarieven die jaarlijks door het ACM worden vastgesteld 

te blijven. Het vastrecht is hetzelfde gebleven als afgelopen jaar en de variabele GJ kosten is licht 

gestegen.  

 

Tarieven 2018. 

 

 

Berekening warmtekosten. 

 

De totaal verbruikte m3 gas nodig voor de opwekking van warmte wordt op basis van de omreken 

principes van de ACM naar Giga Joules omgerekend. Vervolgens wordt het totale vloeroppervlak van 

het verhuurde gedeelte van het gebouw berekend. Op basis hiervan is het mogelijk om per verhuurde 

m2 de benodigde GJ voor de verwarming vast te stellen. Om tot een afrekening op woningniveau te 

komen, wordt het vastgestelde GJ verbruik per m2 maal het vloeroppervlak van uw woning gedaan. 

De GJ per woning zullen op basis van het variabele GJ tarief in bovenstaand overzicht met u worden 

verrekend. 

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. 

 

  

Tarieven warmte bij 

Borgvlietsedreef 

Max. ACM 

2018 

Stadlander 2017 

incl.btw. 

Stadlander 2018 

incl. btw. 

Vastrecht warmte per jaar €  309,52 € 220,00 € 220,00 

Variabele kosten per GJ warmte €    24,05        €   22,66 €   23,00 

mailto:klantenservice@techem.nl

