TARIEVENREGELING 2021
STRIJP-S EINDHOVEN
Behorend bij ‘Algemene Voorwaarden Warmte- en
Koudelevering aansluitingen <100kW’ van Hydreco
Gebouwen Sixty5 + S2 gelegen aan de Walserijstraat

Tarieven
In onderstaand overzicht ziet u welke tarieven voor u van toepassing zijn.

Exclusief BTW
Vaste kosten
Vastrecht warmte
Vastrecht koude
Meettarief
Afleverset

Variabele kosten
Verwarming (per GJ)
Warm tapwater (per GJ*)
Koeling

€
€
€
€

32,96
16,42
1,84
8,63

€
€
€
€

39,88
19,87
2,23
10,44

€
€

21,08
21,08
Gratis

€
€

25,50
25,50
Gratis

*zie hoofdstuk “Warm tapwater” voor de toelichting van de omrekenfactor m³/GJ.
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Betaling
Hydreco brengt de tarieven vooraf als voorschot in rekening.
Aan het begin van elk verbruiksjaar berekent Hydreco een
voorschotbedrag. Voor het eerste verbruiksjaar schatten wij
per woning een verbruik van 25 GJ per jaar inclusief de
warmte voor de warmtapwaterbereiding. In het
daaropvolgende verbruiksjaar wordt het voorschot op basis
van het werkelijk verbruik bepaald.
Voorschotten worden per automatische incasso per maand
betaald. Als u Hydreco niet machtigt voor automatische
incasso, ontvangt u een voorschotnota per drie maanden.
Het maandbedrag is het jaarlijkse voorschotbedrag gedeeld
door 12. Bij herziening van de tarieven past Hydreco het
voorschot automatisch aan.
Voorschotbedrag aanpassen? Dit kan eenvoudig via
www.hydreco.nl/voorschotbedrag.
Neemt u de aansluiting op de eerste dag van de maand in
gebruik? Dan betaalt u vanaf de eerste dag van dezelfde
maand vastrecht. Neemt u de aansluiting op de tweede of
een daaropvolgende dag van de maand in gebruik? Dan
betaalt u het vastrecht vanaf de eerste van de volgende
maand. Als u verhuist berekent Hydreco het vastrecht tot en
met het einde van de maand waarin de levering wordt
stopgezet.

Jaarafrekening
Het verbruiksjaar loopt van 1 oktober tot en met 30
september. Aan het einde van elk verbruiksjaar wordt de
jaarafrekening opgesteld. Hierop verrekent Hydreco het
bedrag dat aan voorschotten is betaald.
Het eventueel te veel of te weinig betaalde bedrag verrekent
Hydreco met het eerstvolgende voorschot van het nieuwe
verbruiksjaar.
Bij de jaarafrekening wordt gerekend met de exclusief-BTWtarieven. Vervolgens wordt het inclusief-BTW-bedrag
bepaald en tot op twee cijfers achter de komma afgerond.

Indien u over een volumemeter beschikt wordt het verbruik
in m³ omgerekend naar GJ. De omrekenfactor is gebaseerd
op het opwarmen van koud leidingwater van 10°C naar 65°C.
1 GJ staat gelijk aan 4,34 m³.
Op de levering is de “compensatieregeling bij storingen”
(ACM) van toepassing.
Hydreco heeft haar Algemene Voorwaarden Warmte- en
Koudelevering aansluitingen <100 kW aangepast. (Versie 1
november 2020). Deze kunt u vinden op onze website.
Indien gewenst kunnen wij deze toesturen.

Levering Strijp-S
Hydreco levert energie ten behoeve van uw
vloerverwarming, verwarming en koeling en daarnaast
leveren wij warm tapwater. Afhankelijk van de gewenste
binnentemperatuur zal er automatisch gekoeld of verwarmt
worden.
Warm tapwater
Via een centraal leidingnet wordt warm tapwater
aangeleverd met een temperatuur van ongeveer 65°C.
De hoeveelheid warmte die op basis van het verbruik in
rekening wordt gebracht, moet worden gemeten. Dit kan op
twee manieren:
1)
2)

Met een meter die GJ registreert.
Met een volumemeter die m³ registreert.
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