Het warmtetarief voor zakelijke
klanten wijzigt een aantal keer
per jaar. Voor het daadwerkelijke
verbruik van warmte en/of
koude in een bepaalde periode
ontvangt u daarom maandelijks
een factuur. Hieronder leggen
we uit wat de begrippen op uw
factuur betekenen.

Postbus 1200 | 5602 BE | Eindhoven | NL

Gemeente Heerlen -Crediteurenadministratie
Postbus 3095
6401 DN HEERLEN

Maandafrekening *
Klantnummer:

0800103976

Factuurnummer:

100003503932

Factuurdatum:

13 september 2022

Aansluitadres:

Promenade 14, HEERLEN

Periode:

augustus 2022

1

genoemde periode.

Item

Aantal

EAN: 871777574000282533

1
2
3

Tarief per eenheid
(excl. btw)

Totaal Btw
(excl. btw)

Warmte

€ 3.407,31

- B2B Warmte Staﬀels zone1

4

De geleverde warmte in boven-

132,000 GJ

€ 22,4700

- Vaste kosten warmte

Btw-bedrag

Totaal
(incl. btw)

€ 715,53

€ 4.122,84

€ 2.966,04

21%

€ 622,86

€ 441,27

21%

€ 92,67

Totaal

2

€ 3.588,90

en tarieven vergelijkbaar zijn met de

€ 533,94

€ 4.122,84

Wij verzoeken u vriendelijk het factuurbedrag van € 4.122,84 voor 30 september 2022 aan ons over te maken onder

afgenomen warmte in hoeveelheid

vermelding van het onderstaande betalingskenmerk.

aardgas-equivalent (a.e.). De

Bedrag:
IBAN:
Ten name van:
Betalingskenmerk:

€ 4.122,84
NL57 ABNA 0455 3639 00
Warmtebedrijf Hengelo B.V.
3000 1000 0350 3932

gecontracteerd rendement toegepast.
3

Voorwaarden

De vaste kosten warmte zijn voor de
aanleg, het beheer en het onderhoud

Op de levering van producten en diensten van Warmtebedrijf Hengelo B.V. zijn de algemene aansluit- en

van het warmtenet.

leveringsvoorwaarden zakelijk van toepassing. Voor meer informatie en de meest recente versie van de
algemene aansluit- enleveringsvoorwaarden kijkt u op www.warmtebedrijfhengelo.nl. Als u dat wilt,
kunt u kosteloos een papieren versie opvragen via onze Klantenservice.

4

De energie die warmte biedt, wordt
uitgedrukt in joules. Met warmte gaat
het al snel over miljarden joules:
gigajoules (GJ). Het aantal gigajoule
wordt berekend door het verschil in
temperatuur van het aanvoer- en
retourwater te vermenigvuldigen met

Warmtebedrijf Hengelo B.V.
Postbus 1200

KvK-nummer: 66309239

IBAN: NL57 ABNA 0455 3639 00

5602 BE Eindhoven

Btw-nummer: NL856488513B01

Incassant: NL51ZZZ66309239000
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* Dit is een voorbeeld factuur

Contact
klantenservice@warmtebedrijfhengelo.nl
Klantenservice: 085-27 34 543
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
Storingsdienst: 0800-92 76 836
warmtebedrijfhengelo.nl
mijnwarmte.warmtebedrijfhengelo.nl

het totale waterverbruik in liters.

