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TARIEFINFORMATIE

Geachte heer
In januari zijn er veel vragen binnen gekomen over de nieuwe tarieven.
Hieronder vindt u uitleg over de tariefaanpassingen per 1 januari 2019.
Nieuwe tarieven
SVP volgt, net als voorgaande jaren, de maximum warmte tarieven zoals
vastgesteld door de ACM. Uitgangspunt bij deze tarieven is dat u nooit meer
betaalt dan een klant met gemiddeld verbruik en een HR ketel op aardgas.
Lagere kosten afleverset
We hebben uiteraard gekeken waar we nu al een verlaging kunnen doorvoeren.
De ACM geeft een adviestarief van € 201,73 per jaar voor de huur en onderhoud
van de afleverset. SVP heeft dit advies niet overgenomen, maar heeft haar tarief
met € 24,20 verlaagd naar € 173,47 per jaar voor klanten met een afleverset in
eigendom van SVP.
Verlagingen vanaf 2020
SVP wil in de toekomst een lager tarief gaan hanteren, maar is nog niet in de
financiële positie om dit te doen. Het is onze intentie om, afhankelijk van de
financiële ruimte, in 2020 wel een tarief te hanteren dat lager is dan dat van een
klant met gemiddeld verbruik en een HR ketel op aardgas.
Meer informatie
Klik op de link van onze website www.stadsverwarmingpurmerend.nl waar u
meer informatie vindt over het ACM niet-meer-dan-anders-principe, het
tarievenblad 2019 en tips om op warmte te besparen. Door zuinig om te gaan
met warmte bespaart u op uw warmtekosten.

Tariefcomponenten

SVP 2018 ACM 2019 SVP 2019

(inclusief 21% btw)

Vastrecht per jaar
Meettarief per jaar
Verbruikstarief per gigajoule
Huur warmte afleverset per jaar

€ 309,52
€ 25,36
€ 24,05
€ 197,67

€ 318,95
€ 25,89
€ 28,47
€ 201,73

€ 318,95
€ 25,89
€ 28,47
€ 173,47

Vragen? Check onze website of chat met één van onze medewerkers
Klantenservice via www.stadsverwarmingpurmerend.nl
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