Tarievenblad klein verbruik 2021
Cortinghborg Groningen
Per Giga Joule
in €
Vastrecht

Per m3

Ruimteverwarming
en warmtapwater
Afleverset, incl
meettarief

Per maand in Op jaarbasis
€
in €
35,04

420,50

12,67

152,00

Koude
Verbruik

Warmte

24,85

Warm tapwater

24,85

Koude 1)
Levering

Water 2)

Bedragen per 1/1/2021

Meerkosten voor betaling per acceptgiro
Meerkosten 1e herinnering 3)
Meerkosten 2e herinnering
Incassokosten 4)

€ 1,60 per maand
€ 10,80 per keer
€ 21,50 per keer
€ 32,35 per keer

De kosten (zowel vastrecht als GJ prijs) zijn, voor zo ver van toepassing, vastgesteld met in
achtneming van de bepalingen van de Autoriteit Consument en Markt inzake de Warmtewet.
Om die reden wordt het verbruik van warm water met ingang van 1 januari 2014 in Giga Joules (GJ)
afgerekend en niet meer in kiloWattuur (kWh). 1 kWh is 0,0036 GJ.
Voor het opwekken van 1 m3 warm water is ongeveer 81 kWh nodig dit is 0,3 GJ (81 x 0,0036).
Uitgaande van een gemiddeld verbruik van warm water van 15 m3 per huishouden, betekent dit
ongeveer (15 x 0,3) = 4,5 GJ per jaar á € 25,23 per GJ.
1)

Voor woningen wordt het afnemen (verbruik) van koeling vooralsnog niet per Giga Joule [GJ]
gefactureerd. Met ingang van 1 januari 2018 betaalt De Huismeesters uw vastrecht koude.

2)

Kosten voor levering van water hebben betrekking op het warm water voor zover dit niet op de eigen
watermeter wordt geregistreerd.

3)

Bij niet tijdige betaling ontvangt u kosteloos een herinnering. Bij de volgende herinneringsnota's (of
voorschot) die in één jaar niet tijdig worden voldaan, brengen wij kosten in rekening.

4)

De incasso kosten kunnen verhoogd worden met kosten van derden (incassobureau en/of
deurwaarder).
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