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Voor de levering van warmte en koude aan grootverbruikers (>100kW)
100 m 95 y

Heldere tariefstelling

100 c 88 m 5 zw

Wat kost duurzame energie?
Energiebedrijf DEVO levert duurzaam opgewekte warmte en koeling aan woningen en gebouwen
in Veenendaal-oost. Het energieverbruik voor het verwarmen en koelen van gebouwen en warm
tapwater, wordt gemeten door een warmte- en koudemeter. Voor het beheer en onderhoud van het
collectieve energiesysteem, brengt DEVO maandelijks vastrechtkosten voor warmte en koude per kW
in rekening.
Het energiegebruik voor verwarming en koeling is afhankelijk van verschillende factoren zoals
bijvoorbeeld de grootte van de ruimte, de weersomstandigheden en de wijze waarop de temperatuur
wordt ingesteld. Gelijkmatig continu verwarmen kost bijvoorbeeld minder energie dan steeds
opnieuw verwarmen. Houd bij nieuwbouw overigens rekening met een hoger warmteverbruik in het
eerste stookjaar. In een nieuw gebouw zit namelijk nog veel vocht. Daardoor is in het eerste jaar na
oplevering meer warmte (energie) nodig om het gebouw te verwarmen.

Maandelijkse kosten
Maandelijks betaalt de eigenaar of beheerder van het gebouw een voorschotbedrag aan DEVO.
Dit bestaat uit kosten voor vastrecht en het verbruik van warmte en koeling. Voor het verbruik wordt
in eerste instantie een schatting gemaakt. Eenmaal per jaar wordt vervolgens de jaarafrekening
opgesteld. De reeds betaalde termijnbedragen worden dan verrekend met het werkelijke gebruik.
Bij het opstellen van de jaarafrekening, wordt meteen het voorschotbedrag aangepast op basis van de
verbruiksgegevens en de nieuw geldende tarieven. Eénmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen de DEVO
tarieven die via de website www.devo-veenendaal.nl worden gepubliceerd.

Koelen
In de zomer is het mogelijk gebruik te maken van koeling. Deze koeling wordt geleverd uit een
warmte-koudeopslag systeem (WKO). Voor de geleverde koude betaalt u een tarief per GJ.

Overige kosten
DEVO levert alleen duurzaam opgewekte energie voor verwarming en koeling. Het verbruik
aan elektriciteit en water betaalt u aan respectievelijk uw elektriciteitsleverancier en uw waterleidingbedrijf.
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Variabele kosten

DEVO tarief per GJ excl. 21% BTW

100 m 95 y

Warmtetarief*

€

Koudetarief*

100 c 88 m 5 zw

€

Vastrecht kosten

18,88

11,40

Per kW excl. 21% BTW per jaar

Vastrecht Warmte

€

Vastrecht Koude

6,24

€

24,96

* DEVO Koudetarief

Exclusief 21% BTW

Elektriciteitsprijs (gemiddeld)
COP

3,5

Energie inhoud van 1 GJ

€ 0,1393

278 kWh

DEVO Koudeprijs per GJ

€

Uitgangspunten tariefstelling
• Het vastrecht wordt in rekening gebracht vanaf het aansluitmoment. Bij leegstand wordt het vastrecht maandelijks voldaan door de
projectontwikkelaar of (na verkoop) door de laatste afnemer.
• Afname van warmte voor oplevering wordt in rekening gebracht bij de projectontwikkelaar.
• De tarieven voor verwarming en koeling worden bepaald op basis van de kosten die anders nodig waren voor het verzorgen van de benodigde
warmte en koude. Dit geldt zowel voor het vastrecht als het variabel tarief.
• De tarieven voor vastrecht van warmte en het variabel tarief voor warmte worden gemaximeerd door de kosten voor verwarming in een
conventionele situatie, waarbij een korting van 5% op de bruto warmteprijs wordt gehanteerd.
• Het warmte- en koudetarief worden volgens het Niet-meer-dan-anders-principe (NMDA) berekend.
• Voor de referentie installatie geldt een COP (=rendement ) van 3,5. Bij volledige omzetting is de energie inhoud van 1 GJ gelijk aan 278 kWh.
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