
Diepeveen

Een prettig binnen- 
klimaat en ook  
nog duurzaam
Eenvoudig omgeschakeld met Warmte  
en Koude van Eneco. In de winter een  
heerlijk warme woning en in de zomer 
gekoeld. Zo kun je zorgeloos genieten.  
En tegelijkertijd ben je lekker duurzaam 
bezig, zonder er iets voor te doen. Je  
nieuwe woning in Diepeveen wordt  
niet verwarmd met gas, maar door middel  
van een duurzamer warmte en koude  
systeem, in combinatie met stadswarmte. 
Onderhoud en service is al geregeld.  
Zo heb je er geen omkijken naar.

Hoe werkt warmte
De beste warmte is warmte die er al is. Warmte die bijvoor- 
beeld vrijkomt door verbranding van afval. Dit noemen we 
ook wel restwarmte. Het is zonde om hier niets mee te doen. 
Deze warmte gebruiken we steeds vaker om woningen mee te 
verwarmen. De woningen in Diepeveen worden voorzien van 
duurzame restwarmte uit het Rotterdamse stadswarmtenet 
en lokaal opgewekte koude via een centrale koelinstallatie.  
Woningen die verwarmd worden door stadswarmte dragen  
bij aan vermindering van CO2-uitstoot en aan het 
verduurzamen van Nederland. Benieuwd naar jouw 
besparing?  
Kijk op eneco.nl/warmte-etiket.

Verwarmen
Je woning in Diepeveen wordt verwarmd door middel van 
stadswarmte uit het Rotterdamse stadswarmtenet. Zo heb 

Eneco.nl/stadswarmte
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je geen cv-ketel of boiler meer nodig, maar gebruik je een 
compacte warmteafleverset. Via de collectieve aanvoerleiding 
stroomt er, vanuit een centrale technische ruimte in het 
gebouw, warm water naar de warmteafleverset in de woning. 
Een deel van dit warme water stroomt naar de verwarming. 
Door het verwarmen van het huis koelt het water weer af. Het 
afgekoelde water stroomt weer terug om weer opgewarmd 
te worden. 

Warm water
Met warmte van Eneco heb je altijd gelijk warm water uit de 
kraan. In de warmteafleverset zit een warmtewisselaar. Deze 
verwarmt koud drinkwater naar minimaal 60°C. Dit gebeurt 
via een gescheiden systeem. Zo komt het drinkwater niet 
in contact met water uit het warmtenet. Het opgewarmde 
water stroomt naar de kranen in de keuken en de badkamer. 

Koelen
Via de aanvoerleiding voor koud water stroomt in de zomer 
water met een lage temperatuur vanuit het centrale koudenet 
naar de koude-installatie in je woning. Via een wisselaar 
wordt de koude overgedragen aan het water dat circuleert 
door de buizen van je vloerverwarming / -koeling. Hierdoor 
heb je in de zomermaanden altijd een heerlijk gekoelde 
woning.

Warmteafleverset 
Eneco plaatst in je woning twee afleversets. Eén afleverset  
is voor je warmte voorziening en je warme tapwater. Hiermee 
kun je genieten van een heerlijke warm(e) douche en/of bad. 
De andere afleverset regelt koeling in je woning. Hiermee  
kun je genieten van koeling in de zomer. Uitleg over de  
warmteafleverset ontvang je bij het afsluiten van je 
warmteleveringscontract. 

Gasvrije woning
De woningen in Diepeveen krijgen geen aardgas- 
aansluiting. Woningen gasloos verwarmen sluit aan bij 
de doelstellingen van het Klimaatakkoord. En zo ben jij al 
makkelijk omgeschakeld, zonder te moeten investeren!  
Naast het gasloos verwarmen van de woning gaat er ook  
op inductie gekookt worden. Koken op inductie wordt steeds 
populairder. Tegenwoordig heeft één op de drie nieuwe 
woningen elektrisch kookapparatuur. Een stuk veiliger.

Voordelen
•  Duurzame stadswarmte en lokaal opgewekte koude via 

een centrale koelinstallatie.
•  Een aangenaam binnenklimaat; behaaglijk warm in de 

winter en heerlijk koel in de zomer.
•  Comfortabele warm watervoorziening.
•  Meer woonruimte door vloerverwarming.
•  Milieuvriendelijk: vermindering van CO2- uitstoot.
•  Veilig: geen rookgassen.
•  Onderhoud en service door Eneco.
•  24/7 service bij storingen.

Tips bij vloerverwarming
De binnenhuisinstallatie ( je vloerverwarming) is eigendom van 
de eigenaar of verhuurder van de woning en niet van Eneco.
Toch willen wij je een paar tips geven over de vloerafwerking:
•  Je kunt het beste een harde vloer met een lage isolatie- 

waarde toepassen - hoe lager, hoe beter. Voor de 

warmtegeleiding dien je voor de dekvloer lager of 
maximaal Rc 0,1m2 k/w aan te houden. Dan kan de 
vloerverwarming optimaal verwarmen of koelen.

•  Het is belangrijk dat je de vloerafwerking met lijm i.p.v.  
spijkers bevestigt, zodat je de buizen van de vloerverwar- 
ming niet beschadigt.

•  Vergeet niet af en toe je vloerverwarming te ontluchten. 
Zo blijft de installatie optimaal werken.

Tarieven
Voor Warmte en Koude zijn de tarieven gereguleerd door de 
Autoriteit Consument & Markt (ACM). Elk jaar toetst Eneco de 
tarieven aan de vastgestelde tarieven van de ACM. Voor het 
jaar 2021 zullen onderstaande jaartarieven van toepassing 
zijn. Alle onderstaande bedragen zijn inclusief btw:

Vaste kosten 
 Vastrecht warmte                  €  403,58 per jaar
 Meettarief         €  26,83 per jaar
 Huur afleverset €  125,50  per jaar
Vaste kosten
 Vastrecht koude €  238,46 per jaar
Verbruik
 Warmte     €  24,60  per gigajoule

Verrekening bouwwarmte
Bouwwarmte is de warmte die wordt verbruikt in een 
nieuwbouwwoning voordat je de sleutel krijgt. De aannemer 
kan energie verbruiken om bijvoorbeeld de binnenhuisinstal- 
latie af te stellen. Bij oplevering van je woning geeft de 
warmtemeter daarom bijna altijd al verbruik aan. Deze kosten 
zijn niet voor jou. Eneco rekent dit warmteverbruik af met 
de aannemer of de projectontwikkelaar. Noteer wel voor de 
zekerheid de stand van de warmtemeter bij de oplevering 
van je woning. Deze kun je doorgeven bij het afsluiten van je 
contract of gebruiken bij het controleren van de standen op  
je jaarnota.

Contract afsluiten met Eneco
Met Warmte van Eneco zit je altijd goed. Zodra je de sleutel 
krijgt van je nieuwe woning kun je je warmte aanvragen bij 
ons. Dit kan via de Klantenservice. We zijn bereikbaar op 
werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur via 088 - 8 955 955 
(gebruikelijke belkosten). We maken het gelijk in orde voor je.
 
Storingen
Het kan soms voorkomen dat je een probleem ervaart met 
de verwarming in je woning of bijvoorbeeld met je warme 
water. Actuele storingen en werkzaamheden aan onze 
warmtenetten vind je altijd op eneco.nl/werkenaanwarmte.  
Is de storing nog niet bekend? Bel dan de Storingsdienst 
Eneco Warmte & Koude via 0800 - 0072  
(gratis, 24/7 bereikbaar). We helpen je graag.

Vragen?
Heb je vragen aan Eneco? Bel dan onze Klantenservice 
via 088 - 8 955 955 ( je betaalt je gebruikelijke belkosten), 
bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.


