Intentieverklaring
Als bewoner en/of ondernemer van de Vruchtenbuurt spreek ik de intentie uit om aan te willen sluiten
op het duurzame warmtenet, gebaseerd op de informatie die in deze intentieverklaring staat. Met het
ondertekenen van de intentieverklaring wordt er nog geen enkele verplichting aangegaan.

Aanpassingen in uw woning
Voor een aansluiting op het warmtenet, is een aantal werkzaamheden noodzakelijk.
Meer informatie over de werkzaamheden vindt u in de informatiebrochure.
Met het ondertekenen van deze verklaring geef ik aan dat ik:
-

de informatie over de werkzaamheden in de informatiebrochure heb gelezen
de intentie heb om mee te werken aan de noodzakelijke werkzaamheden
de intentie heb om binnen een jaar na aansluiting op het warmtenet mijn woning gereed heb
gemaakt om volledig aardgasvrij te worden. Denk bijvoorbeeld aan het overstappen op
elektrisch koken.

Kosten
De kosten waar ik mee te maken krijg als mijn woning wordt aangesloten op het duurzame warmtenet,
bestaan uit 1) een eenmalige aansluitbijdrage (als woningeigenaar), 2) kosten voor de warmte die ik
afneem en 3) eventuele noodzakelijke overige kosten (bijv. elektrisch koken). Warm in de Wijk zet zich
in om deze kosten zo laag mogelijk te houden.
Meer informatie over de kosten vindt u in de informatiebrochure.
Met het ondertekenen van deze verklaring geef ik aan dat ik weet dat:
-

-

Warm in de Wijk hun best doet om de kosten voor de warmte die ik afneem zo laag mogelijk
te maken en deze in ieder geval niet meer worden dan het maximale tarief zoals bepaald door
de Autoriteit Consument en Markt (ACM)1.
er een eenmalige aansluitbijdrage van mij gevraagd wordt. De gevraagde bijdrage zal tussen
€2.500 en €3.500 zijn.
wenselijke aanpassingen aan mijn woning die specifiek gelden voor mijn situatie/woning
mogelijk extra kosten voor mijzelf met zich meebrengen.

Duurzaamheidsprincipes
Met het ondertekenen van deze verklaring geef ik aan dat ik besef dat:
1. Het een middentemperatuur warmtenet wordt. Hierbij wordt warmte op 70 graden Celsius
geleverd.
2. De warmte zo duurzaam mogelijk is opgewekt door gebruik te maken van de warmtebron van
Dunea Warmte en Koude en voor enkel de koudste dagen in het jaar (ongeveer 2% van de
warmtevraag op jaarbasis) nog aardgas wordt gebruikt om te kunnen voldoen aan de
warmtevraag. Warm in de Wijk onderzoekt mogelijkheden om dat op een later moment
volledig fossielvrij te doen.
Meer informatie over dit systeem (en de eventuele toekomstige uitbreidingsmogelijkheden) vindt u in
de informatiebrochure.
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ACM warmtetarieven 2022 - https://www.acm.nl/nl/publicaties/tarievenbesluit-warmteleveranciers-2022

AVG statement: De CDV zal deze informatie alleen gebruiken voor de doelen van Warm in de Wijk. De
persoons en contactgegevens worden niet gedeeld met derden buiten de partnerorganisaties.

