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Welke tarieven betaalt u voor uw warmte levering? 
U betaalt aan Four Energy vastrecht, dit is een vaste vergoeding voor de aansluiting op ons 
warmtenet en voor de levering van warmte. Daarnaast betaalt u de kosten voor de hoeveelheid aan u 
geleverde warmte en/ of de hoeveelheid van het geleverde warm tapwater. Voor het bepalen van uw 
verbruik betaalt u het meettarief.  
 
 
Tarievenoverzicht uitgaande van facturatie via maandelijkse automatische incasso: 
 

Tarieven warmtelevering (incl. BTW) 

Vastrecht (per maand) warmte & warm water  € 32,97  
Vastrecht (per maand) alleen warmte  € 22,90  
Meettarief (per maand)  € 2,56 

Verbruik Warmte (€ per GJ) tot 37 GJ prijsplafond (zie 1 hieronder)  € 47,38  

Verbruik Warmte (€ per GJ) boven 37 GJ  €  90,91 

     

Overige kosten   
(incl. BTW) 

Vergoeding incassokosten (per incasso) (na 2e herinnering) v.a. € 40,00  
Voorrijkosten servicemonteur (per bezoek) (tenzij voor rekening Four Energy)   € 40,00  

Tarief servicemonteur (per uur) (tenzij voor rekening  Four Energy)  € 89,00  
 
 
Aanvullende informatie tarieven en kosten 
 
1. Prijsplafond; het prijsplafond is een subsidieregeling van de rijksoverheid waarbij afnemers 

van warmte via de leverancier een tegemoetkoming krijgen voor de huidige hoge 
warmteprijzen. Op dit moment is het helaas nog niet duidelijk welke plafondregeling precies 
voor u geldt. Wij gaan nu uit van de regeling waarbij uw verbruik tot 37 GJ tegen het aangegeven 
tarief wordt berekend. Indien er van overheidswege afwijkende tarieven of normen worden 
vastgesteld nemen wij deze over en informeren wij u hierover. 

2. Alle tarieven zijn inclusief BTW.  
3. De vergoeding incassokosten is een percentage van het factuurbedrag, met een minimum van 

€ 40,00. Indien een vordering ter incasso wordt overgedragen aan een derde partij, kan deze 
partij extra kosten in rekening brengen. 

4. Op de levering van warmte en warm tapwater zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden < 100 
kW, 2022 van toepassing. Deze voorwaarden kunt u inzien en downloaden via onze website: 
www.fourenergy.nl 

5. Meten we ook het koud water dat u verbruikt? Dan meet uw eigen waterbedrijf dit gebruikte water 
niet. U betaalt dan via onze nota de kosten voor het koud water en de belasting op leidingwater per 
m3. We dragen dit bedrag af aan het regionale waterbedrijf. De actuele tarieven voor koud water vindt 
u op de website van uw regionale waterbedrijf. 

http://www.fourenergy.nl/

