
 
 

 

Prijzenoverzicht 2022 

Warmte en koude prijzen voor aansluitingen <100 Kilowatt 

Aansluitingen in warmtenetten met een aansluitvermogen van <100 kW vallen onder de 
Warmtewet. In deze Warmtewet zijn de berekeningen voor de totstandkoming van de 
prijzen voor warmte en koude vastgelegd. Jaarlijks stelt de Autoriteit Consument en 
Markt (ACM) de tarieven uit de Warmtewet vast. Dit betreft de maximumprijzen voor 
levering van warmte, koude en het meettarief. Voor meer informatie verwijzen we u 
graag naar de website van ACM. 

Het leveringsdeel warmte bestaat uit een vast bedrag (vastrecht) en een variabel bedrag 
voor de verbruikte warmte per GJ. In het vastrecht voor warmte is ook vastrecht voor 
warm tapwater opgenomen. De levering van koude bestaat alleen uit een vast bedrag 
(vastrecht).  

Warm tapwater 

Voor de levering van warm tapwater wordt vastrecht berekend. Dit bedrag is opgenomen 
in het vastrecht voor warmte. De levering van warm tapwater bestaat verder uit een 
variabel bedrag voor het verbruikte warm tapwater per m3. Dit variabele tarief is 
gekoppeld aan de prijs per GJ warmte.  

KOMBO Energy hanteert als grondslag voor de berekening van het variabel bedrag voor 
verbruikt warm tapwater 0,25 GJ warmte per m3 warm tapwater. 

Overzicht prijzen 
In onderstaand overzicht zijn de prijzen voor het jaar 2022 weergegeven. Prijzen worden 
in rekening gebracht vanaf moment van aansluiting. De genoemde prijzen zijn inclusief 
BTW.  

Storingen 
Conform de Warmtewet worden storingen aan de energievoorziening tot aan uw woning 
zonder kosten door Schimmel Techniek Duurzame Installaties (0342 729 239) verholpen. 
Storingen aan de installatie in uw woning vallen hier niet onder. Bij constatering op 
locatie van onterecht gemelde storingen kan Schimmel Techniek voorrijkosten en een 
uurtarief in rekening brengen. 

 

Prijzen 2022 (inclusief BTW) KOMBO Energy Maximale 
tarieven ACM 

Vastrecht warmte per jaar* € 494,58 € 494,58 

Variabele kosten warmte per GJ* € 51,25 € 53,95 

Variabele kosten warm tapwater per m3** € 11,55 € 13,49 

Meettarief per jaar* € 27,47 € 27,47 

Vastrecht koude per jaar* € 244,18 € 244,18 

Variabele kosten koude per GJ* € 0,00 € 0,00 
*   BTW-tarief 21% 
** BTW-tarief 9% 

https://www.acm.nl/nl/warmtetarieven

