
Warmte- en koudetarieven
Kleinverbruik 2019 HUISHOUDENS

Warmtewet-tarieven op basis Autoriteit Consument en Markt (ACM) inclusief inclusief BTW (huurders Ymere)

Variabele Kosten

Pw: Warmtetarief per GJ    € 28,47
Voor de bereiding van 1 m3 koud drinkwater tot warm tapwater is 0,1993 GJ aan warmte benodigd. 
Warm tapwaterverbruik per m3 x 0,1993 is het aantal GJ opwarming welke in rekening wordt gebracht.

Koudetarief per GJ**    € 0,00

Vaste kosten per maand 

VkW: Per aansluiting met 8 liter warm tapwater per minuut   € 26,58
Toeslag comfortverhoging warm tapwater naar 10 liter per minuut (EU capaciteitsklasse XL)*
 => standaard bij eerste oplevering!   € 6,34
Toeslag comfortverhoging warm tapwater naar 12 liter per minuut (EU capaciteitsklasse XXL)*  
  => aanwezig bij eerste oplevering bij meerdere badkamers   € 12,67
Toeslag comfortverhoging warm tapwater naar 14 liter per minuut (capaciteitsklasse XXXL)*  € 19,01
GKw (a+b): Warmtewisselaar   € 16,81
GKw (c): Meettarief    € 2,16
Koude**    € 20,32
Korting op vaste kosten verstrekt door uw verhuurder Ymere  - € 20,32
*  De toeslag aanwezige capaciteitsklasse wordt in rekening gebracht. Op aanvraag kan de capaciteitsklasse worden verlaagd tegen 

betaling van een éénmalig bedrag van € 54,00. Bij gewenste verhoging van de aanwezige capaciteitsklasse zal Warm Aan Het IJ op aanvraag 

de mogelijkheid aangeven en bij mogelijkheid de kosten voor verhoging verstrekken. 

**  Voor de levering van koude is er géén door de overheid vastgesteld tarief.  Vaste kosten koude zijn een vergoeding voor het periodiek ter 

beschikking stellen van koude waarmee bij hoge buitentemperaturen de ruimtetemperatuur verlaagd kan worden.

Kosten bezoek servicemonteur voor zaken niet behorende tot de 
verantwoordelijkheid Warm Aan Het IJ 
Voorrijkosten per bezoek    € 96,36 
Uurtarief voor diagnosestelling en/of herstellende werkzaamheden   € 80,30 
 

Door Warm Aan Het IJ voorgestelde basis voorschotbedrag per maand

Verbruik warmte (ingeschat gemiddeld verbruik 0,8 GJ per maand)   € 22,78
Verbruik warm tapwater (ingeschat gemiddeld verbruik 0,5 GJ per maand)   € 14,24
Vastrecht warmte    € 26,58
Vastrecht verhoogd warm tapwatercomfort (standaard bij oplevering)   € 6,34
Vastrecht warmtewisselaar en meting   € 18,97
Vastrecht koude    € 20,32
Korting op vaste kosten verstrekt door Ymere  - € 20,32
Totaal    € 88,91

Voorgesteld voorschotbedrag   € 90,00 
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