ZON Energie Dordrecht Overkamppark BV
Overkamppark - toren 2 - is voorzien van een duurzame energievoorziening op
basis van collectieve warmtepompen en warmte/koudeopslag (WKO) in de bodem.
Hiermee is het gebouw gasloos en tevens toekomstbestendig. Hieronder vertellen we in het kort
iets over de dienst die ZON Energie levert en maken we inzichtelijk welke maandlasten u kunt
verwachten.
ZON Energie levert u:
Warmte, koude en warm tapwater. Hiervoor betaalt u ZON Energie vastrecht en verbruik. Deze
tarieven voldoen aan de Warmtewet. Deze Warmtewet is vanaf 1 januari 2014 van kracht en
bepaalt een prijs per GigaJoule (GJ) en het vastrecht voor warmte en warm tapwater levering.
De meters meten het verbruik in kilowattuur (kWh). Een GJ komt overeen met 278 kWh.
Uw maandelijkse (voorschot) nota bestaat uit verschillende onderdelen:
Vastrecht:
vastrecht warmte en warm tapwater (opgebouwd uit vastrecht, kosten meetdienst en
kosten warmtewisselaar)
vastrecht koude
administratiekosten (bij handmatige overschrijving)
Verbruik:
warmte per afgenomen kilowattuur (kWh)
warm tapwater per afgenomen m3
Verwachte maandlasten Overkamppark toren 2
De gemiddelde maandlasten voor warmte en koude levering zijn berekend op basis het verbruik in
Overkamppark toren 1. Individuele rekeningen verschillen echter sterk al naar gelang de gewenste
binnenhuis temperatuur en het warm tapwaterverbruik. De tarieven zijn conform de warmtewet
voor 2018. Het vastrecht koude is overeenkomstig het contract dat is gesloten voor toren 1.
De kosten zijn inclusief onderhoud en eventuele vervanging van de installatie aan het eind van de
levensduur.
Tabel 1: Gemiddelde maandlasten Overkamppark

Leveringskosten warmte en
koude

maandelijks
(inc. BTW)

jaarlijks
(inc. BTW)

€ 25,79

€ 309,48

€ 2,11

€ 25,32

Vergoeding warmtewisselaar

€ 19,00

€ 228,00

Koude vastrecht*

€ 34,66

€ 415,88

Warmte energie**

€ 36,08

€ 432,90

Tapwaterenergie***

€ 16,45

€ 197,40

€ 134,08

€ 1.608,98

Vaste Kosten
Vastrecht warmte
Vergoeding meetdienst

Variabelen Kosten

Totale kosten per woning
*

niet vastgelegd in warmtewet

**

gebaseerd op

18,00

GJ

*** gebaseerd op

7,00

GJ

