
 

Energietarieven 2022 Plavei 

Bedragen incl. btw. 
Prijzen op basis van niet-meer-dan-anders-principe volgens de Warmtewet, zie:  
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/energiebedrijven/warmte/warmtetarieven 
 
Tarief elektriciteit per 1 januari 2022. Het definitieve tarief wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde prijs van 1 januari en 1 juli 2022. 
Voor de factuur en incassokosten verwijzen wij u door naar de algemene voorwaarden van De Graaflander. 
 
1 Geldt alleen voor Hof van Varwijk 
2 Geldt voor Molenveld en Kerkwijk. Het betreft het basistarief. Op basis van de capaciteit van de installatie wordt het basisbedrag verlaagd 
dan wel verhoogd met een toeslag conform artikel 227 in het tarievenbesluit warmteleveranciers 2022 gepubliceerd op de website van 
ACM. Het tarief wordt evenredig verdeeld over de afnemers in het pand. 
3  Geldt voor Gezondheidscentrum, Waverlo, Tesma, Binnenrijk, Hamerstaete en Klinkerhof. Het betreft het basistarief. Op basis van de 
capaciteit van de installatie wordt het basisbedrag verlaagd dan wel verhoogd met een toeslag conform artikel 227 in het tarievenbesluit 
warmteleveranciers 2022 gepubliceerd op de website van ACM. Het tarief wordt evenredig verdeeld over de afnemers in het pand. 
 

Tekstfouten en (wettelijke) prijswijzigingen zijn voorbehouden. Bij het berekenen van de kosten ronden wij af. Soms ontstaan 

hierdoor kleine afrondingsverschillen op de energienota. 

Warmte (kleinverbruik)  
Vastrecht per jaar € 247,29 
Meettarief per jaar € 27,47 
Variabele kosten per GJ € 42,00 
  
Warm tapwater  
Vaste kosten per jaar € 247,29 
Variabele kosten per m3 € 9,3607 
Rioolheffing per m3 € 2,48 
  
Afleverset  
Individueel warmte en warm tapwater per jaar 1 € 131,16 
Collectief warmte per jaar 2 € 2.573,48 
Collectief warmte en warm tapwater per jaar 3 € 3.268,74 
  
Koud tapwater  
Vaste kosten per jaar € 47,96 
Water excl. waterbelasting per m3 € 0,72 
Waterbelasting per m3 € 0,391 
Rioolheffing per m3 € 2,48 
  
Gas  
Vaste kosten per jaar € 71,87 
Netbeheer per jaar € 200,20 
Gas excl. energiebelasting per m3   € 1,1981 

Energiebelasting per m3 € 0,544161 
  
Elektriciteit  
Vaste kosten per jaar € 71,87 
Netbeheer per jaar € 275,68 
Elektriciteit excl. energiebelasting per kWh  € 0,343640 
Teruggave energiebelasting per jaar € 824,77 
Energiebelasting per kWh (0 – 10.000 kWh) € 0,081421 
Energiebelasting per kWh (10.00 – 50.000 kWh) € 0,103346 
Energiebelasting per kWh (50.000 – 10.000.000 kWh) € 0,042096 
 

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/energiebedrijven/warmte/warmtetarieven

