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Tarievenblad 2015 
 

IJbron is leverancier van warmte, koude, warm en koud* tapwater op de complexen Doorbraeck, 

Hoogeberg, Zeewaarts, Sterrenstorm en Lantaarntjes in IJmuiden. Huurders en kopers van 

appartementen in deze complexen ontvangen energie en water van IJbron. Hiervoor betaalt 

afnemer aan IJbron vastrecht en verbruik.  

IJbron volgt de Warmtewet. Deze Warmtewet bepaalt een prijs per GigaJoule (GJ) en het vastrecht 

voor warmte en warm tapwater levering. De warmtemeter in uw woning meet het verbruik in 

kilowattuur (kWh). Onderaan uw (jaar)afrekening wordt het verbruik in kilowattuur omgerekend in 

GigaJoule. 

 

Onderstaand de tarieven voor 2015, bedragen inclusief btw.  

Product Eenheid  Bedrag incl btw 

Vastrecht warmte en warm tapwater, basis per maand € 23,48 
Meetdienst per maand € 2,07 
Huur & onderhoud wisselaars per maand € 17,95 

Totaal vastrecht warmte en warm tapwater*  per maand € 43,50 

    

Vastrecht koude per maand €  19,85 
Vastrecht koud water**** per maand €  5,19 
Administratie koud water verrekening**** per maand € 2,79 
    
Verbruik warmte** per kWh € 0,0814 
Verbruik warm tapwater*** per m3  € 6,19 

Verbruik koud water**** per m3 € 1,63 
    
Administratiekosten bij overschrijving per maand €  1,06 
 

 

*Vastrecht warmte en warm tapwater wordt op de voorschotfacturen als 1 tarief weergegeven. De 

specificatie vindt u in bovenstaande tabel. 

**Uw meter meet het warmteverbruik in kWh. U kunt dit omrekenen naar GigaJoules door het 

verbruik door 278 te delen. Per GJ warmte betaalt u € 22,64. Dit is gelijk aan een prijs per kWh 

van € 0,0814 inclusief btw. 

***De prijs van het warme tapwater is opgebouwd uit het verbruik van het koude tapwater en de 

toegevoegde warmte. Per GJ warmte in het warme tapwater betaalt u € 22,64. Met 1 GJ warmte 

kunnen wij ca. 4,35 m3 water verwarmen. 

****Dit factuuritem wordt niet in rekening gebracht bij de bewoners van complex Doorbraeck. 

IJbron levert op dit project geen koud tapwater.   


