WARMTEBEDRIJF
OOST-WAGENINGEN BV

WOW, wij gaan
van het aardgas af!
Er komt een warmtenet in de Benedenbuurt en jij kunt
je aansluiten. Een unieke kans om samen met je buren
over te stappen op duurzame warmte. In deze brochure
lees je er meer over.
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Brochure voor eigenaren / bewoners van appartementen aan de Diedenweg

1

Duurzame warmte voor
en door de Benedenbuurt
Het is zover: wat zes jaar geleden begon als een buurtinitiatief
is uitgegroeid tot een professioneel warmtebedrijf, waarvan de
bewoners mede-eigenaar zijn. Er ligt een volledig uitgewerkt plan
klaar voor de aanleg van een stabiel warmtenet.
Deelname aan het warmtenet is vrijwillig. In deze brochure leggen we je
uit wat het warmtenet is, welke voordelen het warmtenet voor je heeft, met
welke kosten je te maken kunt krijgen en waarom het belangrijk is om voor
15 juli 2022 te laten weten of je meedoet.
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Hoe stelt warmtebedrijf WOW de tarieven voor de Benedenbuurt vast?
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De huisaansluiting
Kosten voor aanpassingen in je woning
De volgende stappen
Informatie voor huurders en verhuurders

Huurders en verhuurders opgelet
De informatie in deze brochure is geschreven voor eigenaren van
appartementen die zelf in hun woning wonen. Voor appartementen die
verhuurd worden, gelden uitzonderingen. Deze worden op pagina 15 uitgelegd.
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Wat is het warmtenet?
Het warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm
water doorheen stroomt. Met dat warme water worden je woning en je
kraanwater verwarmd. Het warmtenet bestaat uit vier onderdelen.

Opweklocatie
De opweklocatie is het beginpunt van het warmtenet. Hier wordt de warmte opgewekt die
het water in de ondergrondse leidingen verwarmt. De opweklocatie van het warmtenet komt
in het voormalige gebouw van korfbalvereniging KV Wageningen aan de Dolderstraat 88.

Leidingnetwerk
In de Benedenbuurt wordt een netwerk van leidingen onder de straat aangelegd. Bij
de appartementencomplexen worden leidingen in de voortuin, onder het voetpad
en in de achtertuin aangebracht. Daardoor stroomt het verwarmde water langs alle
appartementen. Het water heeft een temperatuur tussen de 60°C en 70°C. In de zomer is
het water 60°C, omdat dan de verwarming niet aan hoeft en je alleen warm kraanwater
nodig hebt. In de winter is 70°C voldoende om je woning te verwarmen. Bij strenge vorst
verhogen we de temperatuur van het water naar maximaal 85°C.

Stijgleiding
Vanaf de ondergrondse leiding in de achtertuin van de appartementencomplexen loopt
een leiding langs de gevel omhoog. Dit noemen we de stijgleiding. Per portiek worden twee
stijgleidingen aangelegd. De VvE besluit of de stijgleiding tegen de gevel geplaatst mag
worden.

Aansluitleiding
Vanaf de stijgleiding loopt een horizontale aansluitleiding naar de afleverset in je woning.
De aansluitleiding en de afleverset samen noemen we de huisaansluiting.

Afleverset
De afleverset komt in de plaats van je cv-ketel. De afleverset geeft warmte af aan je
radiatoren, convectoren of vloerverwarming en zorgt ervoor dat er warm water uit
je kranen komt. Op de afleverset zit een slimme meter. Daarmee lezen we op afstand
gegevens uit. We gebruiken die gegevens om vast te stellen hoeveel warmte je hebt
verbruikt en om het warmtenet zo efficiënt mogelijk te maken.
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Op de tekening zie je het
mogelijke tracé.

Afleverset

Wandbevestiging

Opweklocatie
Dolderstraat

Thermostaataansluiting

Geaarde 230Vaansluiting
Het formaat van
de afleverset is
ongeveer 60 x 40 cm

Geertjesweg

Er kan een ombouw
om de afleverset
gemaakt worden mits
er ventilatieopeningen
aanwezig zijn
Diedenweg

Isolatiemateriaal
beperkt warmteverlies
Aan- en afvoerleidingen
naar warmtenet,
radiatoren en warmwaterkranen, vul- en
aftapmogelijkheid,
afvoer

Postjesweg

Expansievat

Ritzema Bosweg

Aansluiting achterzijde
gebouw
Distributieleiding
richting opweklocatie

Diedenweg

De huisaansluiting komt
onder het bestaande pad
Distributieleiding
richting wijk
De aansluitleiding en de afleverset samen
noemen we de huisaansluiting. Vanaf de gevel
gaat de huisaansluiting naar binnen op de plek waar de
afleverset komt te hangen. Omdat dat bij voorkeur de plek is
waar nu je cv-ketel hangt, zijn er huisaansluitingen met korte en met
lange horizontale aftakkingen.

Huisaansluiting richting
volgende portiek

Wat zijn de voordelen van overstappen op het warmtenet?
Duurzaam

Financieel aantrekkelijk

Het warmtenet in de Benedenbuurt stoot veel
minder CO2 uit dan alle cv-ketels die nu in de wijk
staan. Als je overstapt op het warmtenet, werk je
mee aan het tegengaan van de opwarming van de
aarde en alle gevolgen die dit heeft voor mensen,
dieren en planten.

Je woning wordt kosteloos aangesloten op het
warmtenet. Tenminste, als je elektrisch kookt of
gaat koken en beslist voor 15 juli 2022. Door nu
mee te doen, bespaar je duizenden euro’s die je
anders moet betalen voor een eigen duurzame
oplossing.

Veilig

Je wordt ontzorgd

Aan verwarming met aardgas kleven
veiligheidsrisico’s. Je kunt daarbij denken aan
een gaslek of de vorming van koolmonoxide.
Verwarming via een warmtenet is veiliger. Er
ontstaan geen giftige gassen en een warmtelek
leidt nooit tot ontploffingsgevaar.

Door aan te sluiten op het warmtenet is je woning
klaar voor de aardgasvrije toekomst. Je hoeft je
niet te verdiepen in verschillende methodes om
je woning duurzaam te verwarmen. Je hebt geen
omkijken naar het onderhoud van bijvoorbeeld een
eigen warmtepomp of je cv-ketel. En je krijgt geen
extra apparaat dat ruimte inneemt. Warmtebedrijf
WOW regelt de aansluiting op het warmtenet en
staat voor je klaar bij vragen of problemen.

De bewoners van de
Benedenbuurt zijn
mede-eigenaar van
het warmtenet.

Betrouwbare warmtelevering
Voor de levering van warmte maakt warmtebedrijf
WOW gebruik van de diensten van Kelvin B.V. Dit
bedrijf is door de gemeente, de Woningstichting
en coöperatie WOW als beste beoordeeld tijdens
een zorgvuldige selectieprocedure. Kelvin is
een van de vijfentwintig warmteleveranciers in
Nederland die een vergunning hebben van de
Autoriteit Consument & Markt (ACM). Kelvin heeft
op meerdere plekken in Nederland een warmtenet
in beheer. Zo maken inwoners van wijken in
Arnhem, Houten en Geleen al gebruik van de
warmte van Kelvin.

Voor en door de Benedenbuurt
Coöperatie WOW is een van de eigenaren van
warmtebedrijf WOW. Dat betekent dat wijk
bewoners medezeggenschap hebben over het
warmtenet. Als lid van coöperatie WOW kun je
meepraten en meebeslissen.

Mogelijk aanzicht stijgleidingen op de achtergevel
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Het warmtenet wordt ook
een klein beetje van jou.

Van wie is het warmtenet?
Het warmtenet in de Benedenbuurt is een warmtenet voor en door
bewoners. Het wordt aangelegd en geëxploiteerd door warmtebedrijf WOW.
Warmtebedrijf WOW heeft drie deelnemers:
• Coöperatie WOW
• Gemeente Wageningen
• Warmteleverancier Kelvin B.V.
De coöperatie en de gemeente vormen een joint
venture. Deze joint venture werkt samen met
warmteleverancier Kelvin. De joint venture mag
namelijk zelf geen warmte leveren. Daarvoor is een
vergunning nodig. Die heeft warmteleverancier
Kelvin wel.

De joint venture is voor twee derde eigenaar
van het warmtebedrijf en Kelvin voor één derde.
Doordat de gemeente en de coöperatie samen
de meerderheid hebben, ben je ervan verzekerd
dat warmtebedrijf WOW altijd in het belang van
jou als bewoner handelt. Bovendien kun je als
lid van de coöperatie invloed uitoefenen op het
warmtebedrijf. Het warmtenet is dus ook een klein
beetje van jou.

Gratis lidmaatschap
Als je meedoet met het
warmtenet – en dus klant
wordt van warmtebedrijf
WOW – word je automatisch
lid van coöperatie WOW.
Het lidmaatschap wordt
gratis.
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De warmteprijs
Wat gaat de warmte van het warmtenet kosten?
De warmteprijs geldt voor één jaar en is opgebouwd
uit de volgende onderdelen:
• Verbruikstarief
Gas betaal je per verbruikte kubieke meter.
Voor warmte betaal je per verbruikte gigajoule.
• Vast bedrag
Dit is vergelijkbaar met het vastrecht dat je nu
aan je huidige energieleverancier betaalt.
• Meettarief
Dit is het tarief dat je betaalt voor het meten
van je warmteverbruik.
• Huur afleverset
De afleverset blijft eigendom van warmte
bedrijf WOW. Je betaalt er huur voor.
Voor al deze onderdelen van de warmteprijs stelt
de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan het
eind van elk jaar een maximumtarief vast voor het
jaar erop. Warmteleveranciers mogen niet meer
vragen, wel minder.

Hulp bij overstappen
Wil je graag overstappen op het
warmtenet, maar is het lastig om de
investeringen te doen die voor jouw
woning nodig zijn? Neem dan contact op
met het energieloket van de gemeente.
Bel naar 0317-492801 of mail naar
vraag@energieloket-wageningen.nl.
Er zijn een gunstige lening en een
speciale subsidie beschikbaar waarmee
overstappen op het warmtenet voor
iedereen betaalbaar wordt.
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Hoe stelt warmtebedrijf WOW de tarieven
voor de Benedenbuurt vast?
Voor het meettarief en de huur van de afleverset
rekent warmtebedrijf WOW elk jaar het maximumtarief van de ACM. Voor het vaste bedrag en het
verbruikstarief doen we dat niet. Het verbruikstarief
baseren we op de kosten die we in een jaar maken
om het warmtebedrijf draaiend te houden. Op het
vaste bedrag krijg je elk jaar ten minste 15% korting.
2022 is een raar jaar in energieland. De prijzen voor
gas en elektriciteit zijn flink gestegen en daardoor
de prijs van warmte ook. Er is namelijk elektriciteit
en – helaas nog steeds – een beetje aardgas
nodig om warmte op te wekken. Bij warmtebedrijf
WOW gebruiken we minimaal 86% elektriciteit
en maximaal 14% aardgas. Natuurlijk willen we in
de toekomst het percentage aardgas nog kleiner
maken en de elektriciteit duurzaam opwekken.
We hebben uitgerekend welke tarieven we in 2022
hadden gerekend als het warmtenet al was aan
gelegd. Ze staan in de onderstaande tabel.
Maximumtarief
ACM 2022

Tarief WOW 2022

Verbruikstarief per
gigajoule (GJ)

€ 53,95

€ 42,67

Vast bedrag
per jaar

€ 494,58

€ 420,39

Meettarief
per jaar

€ 27,47

€ 27,47

Huur afleverset per
jaar

€ 131,16

€ 131,16

(± 20% lager dan ACM)
(15% korting op ACM)

Wat betaal je voor warmte?
Op www.warmtebedrijfwow.nl/berekenjeverschil
staat een rekentool. Daarmee kun je uitrekenen
wat je in jouw situatie betaalt als je nu een nieuw
gascontract afsluit en wat het verschil is met een
nieuw warmtecontract van warmtebedrijf WOW
volgens de tarieven van 2022. Je zult zien dat een
warmtecontract van warmtebedrijf WOW altijd
goedkoper is als je volledig van het gas af gaat.

Als het warmtebedrijf
minder kosten maakt
dan begroot krijg je
geld terug.

Je betaalt elke maand vooraf
Elke maand betaal je een voorschotbedrag. Voor
het bepalen van je voorschotbedrag in het eerste
jaar dat je warmte afneemt, rekenen we je huidige
gasverbruik om in gigajoules. In elk volgende jaar
bepalen we je voorschotbedrag op basis van je
warmteverbruik in het jaar daarvoor.

Te veel of te weinig betaald?
Je bent natuurlijk ook nieuwsgierig of je nieuwe
warmtecontract van het warmtebedrijf goedkoper
of duurder is dan het gascontract dat je nu hebt.
Dit hangt af van wanneer je je gascontract hebt
afgesloten. Heb je het voor 1 juli 2021 afgesloten
en profiteer je nog van een gunstig gastarief, dan
is dat waarschijnlijk goedkoper. Bedenk wel dat
je gascontract tussen nu en een paar jaar afloopt.
We kunnen niet voorspellen hoe de gasprijs zich
gaat ontwikkelen, maar de kans is groot dat
warmte van ons warmtenet goedkoper zal zijn dan
gas. Als je op het warmtenet bent aangesloten,
hoef je bovendien nooit meer een nieuwe cvketel of een ander apparaat aan te schaffen. Als
je afleverset aan vervanging toe is, krijg je van
warmtebedrijf WOW een nieuwe. Kijk dus niet
alleen naar de korte termijn bij het nemen van je
beslissing, maar vooral naar de lange termijn.

Aan het eind van elk jaar kijken we wat je werkelijk
hebt verbruikt. Heb je minder gigajoules verbruikt,
dan krijg je geld terug. Heb je meer gigajoules verbruikt, dan betaal je bij. Dat gaat precies zoals je
nu gewend bent met je huidige energieleverancier.

Teruggavereglement
Daarnaast krijg je geld terug als na afloop van een
kalenderjaar blijkt dat warmtebedrijf WOW minder
kosten heeft gemaakt dan het vooraf had begroot.
Of en hoeveel je terugkrijgt, wordt geregeld in
een teruggavereglement. Het reglement wordt
vastgesteld in samenspraak met coöperatie WOW.
Heeft warmtebedrijf WOW meer kosten gemaakt
dan begroot, dan hoef je niet bij te betalen. Deze
kosten vangt het warmtebedrijf op. Je betaalt
alleen bij als je meer warmte hebt verbruikt dan
waarvoor je hebt betaald.
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Wat kost overstappen op het
warmtenet?
De kosten die je gaat maken voor
overstappen op het warmtenet,
hangen af van een aantal factoren.
De huisaansluiting
We sluiten je woning kosteloos aan als je aan de
volgende voorwaarden voldoet:
1. Je besluit voor 15 juli 2022 dat je meedoet met
het warmtenet;
2. Je maakt je woning volledig gasloos. Dat
betekent onder andere dat je elektrisch kookt of
gaat koken. Wat daar precies voor nodig is, lees
je hieronder.
3. Jijzelf of de VvE vraagt een subsidie aan bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):
• Als je woning deel uitmaakt van een VvE waarin
geen woningen worden verhuurd, dan vraag
je zelf een ISDE-subsidie aan. ISDE staat
voor Investeringssubsidie Duurzame Energie
en Energiebesparing. Warmtebedrijf WOW
informeert je hierover op een later moment.
• Worden er in jouw VvE wel woningen verhuurd,
dan vraagt de VvE een SAH-subsidie aan. SAH
staat voor Stimuleringsregeling Aardgasvrije
Huurwoningen. Hierover gaat warmtebedrijf
WOW het gesprek aan met de VvE.
Voldoe je niet aan een van deze drie voorwaarden,
dan lopen de aansluitkosten op tot het wettelijk
maximum van de ACM. In 2022 is dat € 4.959,-.

Kosten voor aanpassingen in je woning
Veel woningen hebben geen aanpassingen nodig,
maar soms is er toch een wijziging noodzakelijk of
gewenst.
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in de meterkast nodig zijn. Misschien is ook een
extra kabel nodig vanaf de meterkast naar de
keuken. Bovendien moet je misschien één of meer
pannen vervangen. De kosten die je maakt voor
overstappen op elektrisch koken, betaal je zelf.
Hoe hoog de kosten zijn, hangt af van de kookplaat
die je uitkiest en de aanpassingen die in jouw
woning nodig zijn. Houd rekening met een bedrag
tussen € 500,- en € 2.000,-.

Je kunt je huidige
radiatoren blijven
gebruiken.

Voorbeeld van een afleverset
Nieuwe plek voor de afleverset
Wil je dat de afleverset op een andere plek dan
die van je huidige cv-ketel komt te hangen? Dat
kan. Je bent daar zelf verantwoordelijk voor en de
extra kosten die je daarvoor maakt, betaal je zelf.
De illustratie op pagina 5 en de foto op de pagina
hiernaast geven je een beeld van de afleverset. In
artikel 6 van de aansluitvoorwaarden kun je lezen
aan welke voorwaarden deze aansluitplek precies
moet voldoen en welke extra kosten daarbij
horen. De aansluitvoorwaarden vind je op www.
warmtebedrijfwow.nl/voorwaarden.
De CW-klasse van de afleverset
De CW-klasse geeft aan hoeveel warm water er
tegelijk geleverd kan worden. Je krijgt gratis een
afleverset met dezelfde CW-klasse als je huidige
cv-ketel. Heb je nu een cv-ketel met CW-klasse
3 of lager, dan krijg je gratis een afleverset met
CW-klasse 4. Je kunt ook kiezen voor een hogere
CW-klasse dan je huidige cv-ketel. Eén CW-klasse
hoger kost eenmalig € 500,-. Twee CW-klassen
hoger kost eenmalig € 1.000,-.
Elektrisch koken
Als je nog op gas kookt en overstapt naar
elektrisch koken, heb je een elektrische kookplaat
nodig. Het kan zijn dat de meterkast moet worden
verzwaard en dat er één of twee extra groepen

Radiatoren, gaskachels en geisers
De warmte van het warmtenet is geschikt om
warmte af te geven aan radiatoren, convectoren en
vloerverwarming. Wanneer je die hebt, hoef je ze
dus niet te vervangen. Als je nog gaskachels of een
geiser hebt, moet je deze laten verwijderen en een
cv-ketel en radiatoren laten plaatsen. Dit doe je op
eigen kosten.
Tijdelijk huren cv-ketel
Warmtebedrijf WOW biedt je de mogelijkheid om
tijdelijk een cv-ketel te huren. Ook als je cv-ketel
stukgaat en vervangen moet worden voordat het
warmtenet er ligt, kun je tijdelijk een ketel huren.

Waarom meedoen voor 15 juli 2022?
We kunnen het warmtenet alleen aanleggen
als ten minste 75% van de huishoudens in
de Benedenbuurt meedoet. Als minder dan
75% van de huishoudens meedoet, is het niet
rendabel om het warmtenet aan te leggen.
De gemeente start in september met
de aanbesteding van de vervanging van
de riolering in de Benedenbuurt. Het
warmtenet kan alleen tegelijkertijd met
de rioolvervanging worden aanbesteed en
uitgevoerd als we uiterlijk 15 juli 2022 weten
of er genoeg woningen worden aangesloten.
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De volgende stappen
We hebben een tijdlijn gemaakt waarop je precies kunt zien wat er de
komende tijd gaat gebeuren.
Waarom wordt het warmtenet juist nu
aangelegd?

Wat merk je van de overstap op het
warmtenet?

Tussen eind 2022 en begin 2024 wordt de riolering
in een deel van de Benedenbuurt vervangen. Dat
geldt niet voor de Diedenweg. Omdat de straat
dan toch al openligt, is dat een goed moment om
meteen het warmtenet aan te leggen. Daarnaast
wordt de openbare ruimte in de wijk opnieuw
ingericht. Om de overlast voor bewoners te
beperken en kosten te besparen, worden deze drie
projecten tegelijkertijd uitgevoerd.

We brengen een leiding aan in de voortuin, onder
het bestaande voetpad en in de achtertuin van de
appartementencomplexen. We maken de grond
weer netjes dicht en leggen eventuele bestrating
terug. We brengen ook de stijgleiding langs de
gevel aan.

START
Start van de campagne
‘WOW, wij gaan van het
aardgas af’.

Op de dag dat je woning op het warmtenet wordt
aangesloten en je voor het eerst warmte krijgt
geleverd, wordt de cv-ketel vervangen door de
afleverset. De afleverset wordt met een buis
verbonden met de stijgleiding. Dit is één dag werk.
We sluiten je woning in de (na)zomer van 2024 aan.
Je zit dus niet in de kou op de dag dat je overgaat op
warmte. Je hebt die dag alleen geen warm water.

ALV
Tijdens de algemene ledenvergadering besluiten
de VvE over:
• toestemming voor de aanleg van de ondergrondse leidingen in de tuin en de stijgleiding
tegen de gevel van het appartementencomplex;
• toestemming voor de aanvraag van de
SAH-subsidie.

1 MEI 2022

14 JUNI 2022

15 JULI 2022

WONINGOPNAME
INSTALLATEUR WOW
Een installateur komt bij je
langs om de aansluitroute
naar je woning vast te stellen.
Deze wordt vastgelegd in een
afbeelding die je ondertekent.

1 SEPTEMBER 2022

4E KWARTAAL 2022

BESLISMOMENT
ADVIESGESPREK

Warmtebedrijf WOW beslist of het warmtenet doorgaat.

Per VvE kan een gesprek
aangevraagd worden en
met een warmteadviseur.

RIOOLVERVANGING

EINDE WELKOMSTKORTING

Na 15 juli 2022 kun je je nog steeds
aanmelden, maar profiteer je niet meer
van de kosteloze huisaansluiting.
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De aanbestedingsprocedure voor de rioolvervanging en het
warmtenet (wanneer 75% van de huishoudens meedoet)
wordt in gang gezet.

AANPASSEN WONING
Wil je elektrisch gaan koken of een nieuwe aansluitplek voor
de afleverset maken? Je kunt daar nu mee beginnen. Zorg
dat de aanpassingen uiterlijk in de zomer van 2024 klaar zijn.

AANLEG

GASCONTRACT OPZEGGEN

De eerste schop
gaat in de grond
en de aanleg van
het warmtenet
gaat van start.

Doe je mee met het warmtenet, dan
is dit het moment om je huidige
gascontract op te zeggen. Hou goed
in de gaten wat de opzegtermijn is.

VOORJAAR 2023

ZOMER 2024

GEVELAANSLUITING
Het warmtenet ligt er en de
leiding van het ondergrondse
leidingnetwerk naar de gevel
van je woning is aangelegd.
Je woning is aangesloten op
het warmtenet en je krijgt
voor het eerst warmte van
warmtebedrijf WOW.

KLAAR
Je ontvangt de eerste factuur
van warmtebedrijf WOW voor
de levering van warmte.

(NA)ZOMER 2024

GAS AFSLUITEN
Is je woning gasloos? Dan vraag je
Liander om je woning af te sluiten
van het gas.

13

We willen je graag goed informeren over
wat de overstap betekent en je helpen
wanneer dat nodig is. Hiervoor hebben we de
volgende kanalen in het leven geroepen:
Veelgestelde vragen
Op www.warmtebedrijfwow.nl/vraag-en-antwoord vind je
antwoorden op veelgestelde vragen.

Bewonersavonden
Elke bewoner en VvE kan een gesprek met een
warmteadviseur aanvragen.

Inloopspreekuur
Tot en met 15 juli 2022 is er elke werkdag (uitgezonderd
feestdagen) een inloopspreekuur in de voormalige
korfbalkantine aan de Dolderstraat 88. Je kunt daar terecht
met vragen over het warmtenet of hulp bij het afsluiten van de
aansluit- en leveringsovereenkomst.
Het inloopspreekuur is op:
Maandag, dinsdag en donderdag: 15:00 – 17:00 uur
Woensdag en vrijdag: 10:00 – 12:00 uur.
Een afspraak maken is niet nodig.

Ambassadeurs en warmteadviseurs
Ambassadeurs zijn bewoners van de Benedenbuurt die je
graag helpen. De kans is groot dat er één bij jou in de straat
woont. Op www.warmtebedrijfwow.nl/contact vind je een
overzicht. Heb je een hele specifieke vraag, dan verwijzen de
ambassadeurs je door naar een warmteadviseur.
Onze adviseurs zijn zeer deskundig op het gebied van het
warmtenet. Je kunt bij hen terecht met hele specifieke
vragen, bijvoorbeeld over de techniek van het warmtenet,
de vaststelling van de warmteprijs of de aansluit- of
leveringsovereenkomst.

Nieuwsbrief en Facebook
Mis niets en schrijf je in op warmtebedrijfwow.nl/nieuws of
volg ons via www.facebook.com/warmtebedrijfwow.
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Informatie voor huurders en verhuurders
Wie beslist of een appartement op het
warmtenet wordt aangesloten?
De verhuurder beslist of een appartement op
het warmtenet wordt aangesloten. Hij/zij heeft
hiervoor instemming nodig van de huurder.

Welke overeenkomsten worden
afgesloten en door wie?
Voor elke woning die wordt aangesloten op
het warmtenet, worden twee overeenkomsten
afgesloten.
• De eerste overeenkomst is de aansluitovereenkomst. In de aansluitovereenkomst staan alle
afspraken die worden gemaakt over de aansluiting
van een woning op het warmtenet. Warmtebedrijf
WOW sluit de aansluitovereenkomst af met de
eigenaar van de woning, d.w.z. de verhuurder van
het appartement.
• De tweede overeenkomst is de leveringsovereenkomst. In de leveringsovereenkomst staan
alle afspraken die worden gemaakt over de levering van warmte aan een woning. Warmtebedrijf
WOW sluit de leveringsovereenkomst af met
degene die nu het gascontract heeft afgesloten.
Dat kan de verhuurder of de huurder zijn.
De contracteringsmodule op http://klantworden.
warmtebedrijfwow.nl/ kan op dit moment alleen
gebruikt worden voor klanten van warmtebedrijf
WOW die beide overeenkomsten afsluiten.
Ben je verhuurder en staat het gascontract voor
het appartement op jouw naam? Dan kun je de
contracteringsmodule gebruiken om de aansluiten leveringsovereenkomst af te sluiten.

Ben je verhuurder en heeft je huurder zelf een
gascontract? Neem contact met ons op voor het
afsluiten van de aansluitovereenkomst.
Ben je huurder, heb je zelf een gascontract
en wordt je appartement op het warmtenet
aangesloten? Neem contact met ons op voor het
afsluiten van de leveringsovereenkomst.

Extra uitleg
Hieronder geven we je extra uitleg per pagina van
de brochure.
Pag. 6 onder het kopje ‘Voor en door de
Benedenbuurt’
Het lidmaatschap van coöperatie WOW staat
alleen open voor degene die de leveringsovereenkomst afsluit.
Pag. 7 over lidmaatschap van coöperatie WOW
Zie vraag hierboven.
Pag. 8 en 9 over de warmteprijs
De informatie over de warmteprijs, de betaling en
het teruggavereglement geldt voor degene die
de leveringsovereenkomst afsluit. Ben je huurder
en ontvang je energie via je verhuurder? Vraag
dan aan je verhuurder of en hoe je energiekosten
veranderen als je woning op het warmtenet wordt
aangesloten.
Pag. 10 en 11
De verhuurder is verantwoordelijk voor
aanpassingen die nodig zijn om een woning
gasloos te maken.

Colofon
Mei 2022
Deze brochure is een uitgave van Warmtebedrijf Oost-Wageningen B.V.
Aan deze uitgave werkten mee: Dieta Malestein (Coöperatie WOW) – tekst | Eva Oosterwegel (Communicatiebureau
de Lynx) – redactie | Robert Jan van Oosten (R.J. van Oosten Grafisch Ontwerp) – vormgeving, illustraties en fotografie | Guy Ackermans (Fotografie Guy Ackermans) – fotografie | Duurzame drukkerij Libertas Pascal - drukwerk

Meedoen
Ga naar www.warmtebedrijfwow.nl/klant-worden

Heb je een vraag?
Neem contact op met ons op via info@warmtebedrijfwow.nl
Of bel met onze warmteadviseurs (0317-228014).
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