Tarifblad
Gældende fra den. 15. oktober 2020
Alle priser er inkl. moms.
ÅRLIGE UDGIFTER
Faste omkostninger årligt:
Tryghedsbidrag 6 KW anlæg
Tryghedsbidrag 11 KW anlæg
Tryghedsbidrag 16 KW anlæg

kr. 5.500,00
kr. 6.200,00
kr. 6.800,00

*Forbruger betaler derudover el til sit elselskab hvori elforbrug til drift af varmepumpe indgår.
Forbruger kan frit vælge el-selskab, samt el-ordning hvorigennem el købes til ejendommen.

ENGANGS UDGIFTER

Køb af varmepumpe samt medfølgende andel i Nærvarmeværket.
Ved køb af varmepumpe-standardinstallation og medfølgende andel i Nærvarmeværket, herunder bl.a. fjernelse af
eksisterende kedelanlæg og montering af varmepumpe med inde- og udemodul, rør og slanger for tilslutning samt væske.
Desuden husindføring, installation af evt. målere og afbrydere.
Ejendommens rum og dets elinstallation skal være velegnet og tilstrækkelig til varmepumpeinstallation, samt være placeret
I umiddelbar nærhed af varmepumpe. Alle rørføringer føres synlig, eller i synlig kanal.
Priser gælder standardinstallationer i ejendomme på fastland, samt brofaste øer.

Bruttopris for tilslutning kr. inkl. moms

6 KW

11 KW

16 KW

Komplet installation varmepumpe-konvertering
Andelskapital udgør kr. 150,00

75.000

79.000

85.000

Tilbehørsliste til forbruger inkl. moms
Smart TC (App-betjening)
Indbygget 55 Liters buffertank i kabinet f/inde-del
Rørarbejde udover 5 meter ml. inde- og udedel pr/m.
Ekstra el-kabel udover 10 meter fra el-tavle til VP indedel pr/m.

6 KW
1.375
1.800
500
175

11 KW
1.375
1.800
500
175

16 KW
1.375
1.800
500
175

SE BILAG 2.2 i ”Almindelige og Tekniske betingelser” for definition af STANDARDINSTALLATION…
NÆRVARMEVÆRKET a.m.b.a.
Tværvej 11
8570 Trustrup

Tlf. 4048 4399
Mail: nvv@tlv.dk
Web: www.nærvarmeværket.dk

Kontortid hverdage: 8.30-13.00
Bankkonto: 9376-0013456895
CVR.nr. 3985 8622

BETALINGSBETINGELSER
Årlige udgifter
Beløb opkræves forud i 4 lige store aconto rater (januar, april, juli, og oktober) og opgøres ved udgangen af året.
Årsopgørelsen forfalder sammen med 1. rate i januar måned.
Overstiger eventuel tilbagebetaling rate 1 udbetales det overskydende beløb via PBS, eller ved bankoverførsel.
Seneste rettidige betalingsdato fremgår af PBS/faktura.

RENTER OG GEBYRER
Rentetillæg ved for sen betaling sker iht. den til enhver tid gældende rentelovs bestemmelser for morarenter.
Morarenten er fastsat til Nationalbankens udlånssats + 7 % p.a.
Den til enhver tid gældende udlånssats kan ses på www.nationalbanken.dk.
For udsendelse af rykkerskrivelser og inkassomeddelelser samt for lukkebesøg og genoplukning m.v. opkræves
et gebyr i henhold til de af Energitilsynet godkendte standardgebyrtakster.
Rykkerskrivelse
Inkassomeddelelse
Lukkebesøg
Genoplukning inden for normal arbejdstid
Betalingsordning
Fogedforretning, udkørende 1)
Flytteopgørelse ved selvaflæsning
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg
Ekstraordinær måleraflæsning med regning

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

100,00 (momsfri)
100,00 (momsfri)
375,00 (momsfri)
375,00
100,00 (momsfri)
330,00
65,00
270,00
200,00

1

)Der er tale om værkets interne omkostninger i forbindelse med en udkørende fogedforretning.
Herudover pålægges faktiske omkostninger til foged og evt. låsesmed.

Vedtaget af bestyrelsen i NÆRVARMEVÆRKET a.m.b.a. den 14. oktober 2020
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