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Stichting Stadsverwarming Eindhoven

From: klantenservicewarmte <klantenservice@ennatuurlijk.nl>
Sent: donderdag 22 december 2016 11:58
To: Stichting Stadsverwarming Eindhoven (info@stadsverwarming-eindhoven.nl)
Subject: Reactie op uw schrijven

Klantnummer **********

Beste heer Trieling, 

Op 29 november en 7 december heeft u Ennatuurlijk aangeschreven 
met vragen over de aansluitbijdrage. In deze e-mail geef ik een 
inhoudelijke reactie op uw vragen. 

In uw brief schetst u drie voorbeelden. Gemakshalve vindt u het 
antwoord van Ennatuurlijk achter de door u gestelde situatieschets. 

Voorbeeld 1 
Mevrouw Jansen heeft 10 jaar op adres A gewoond en woont nu 2 
jaar op adres B. Op beide adressen wordt tot nu toe door Ennatuurlijk 
jaarlijks een aansluitbijdrage in rekening gebracht. Begrijpen wij goed 
dat wanneer mevrouw Jansen de vaststellingsovereenkomst tekent, 
zij tevens afziet van haar recht om de ‘periodieke aansluitbijdrage’ en 
‘rentabiliteitsbijdrage’ met betrekking tot haar vorige woning op adres 
A ter discussie te stellen 
Mevrouw Jansen kan ter zake van zowel adres A als adres B niet meer 
claimen ter zake van periodieke aansluitbijdrage en/of 
rentabiliteitsbijdrage, zij heeft immers afstand gedaan van het recht 
daartoe door de VSO te tekenen. 

Voorbeeld 2 
Meneer De Kort heeft 6 jaar op adres A gewoond en woont nu 4 jaar 
op adres B. Op adres A wordt tot nu toe door Ennatuurlijk jaarlijks 
een aansluitbijdrage in rekening gebracht. Adres B betreft een woning 
met een gasaansluiting. Daarom heeft meneer De Kort geen aanbod 
van Ennatuurlijk ontvangen. Begrijpen wij goed dat wanneer de 
huidige bewoner van adres A de vaststellingsovereenkomst tekent, 
meneer De Kort nog steeds zijn recht behoud om de ‘periodieke 
aansluitbijdrage’ en ‘rentabiliteitsbijdrage’ met betrekking tot zijn 
vorige woning op adres A ter discussie te stellen? 
Meneer De Kort kan zijn vermeende vorderingen ter zake van de 
voormalige woning A tegen Ennatuurlijk instellen, hij heeft immers 
geen VSO getekend en zijn opvolger in woning A kan hem niet binden 
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door wel een VSO te tekenen. Daarmee bindt die opvolger alleen 
zichzelf. 

Voorbeeld 3 
Meneer De Bruin gaat per 1 februari 2017 verhuizen van adres A naar 
adres B. Op beide adressen is tot nu toe door Ennatuurlijk jaarlijks 
een aansluitbijdrage in rekening gebracht. Na 1 februari 2017 wordt 
de woning op adres A betrokken door een bewoner die voorheen niets 
met stadsverwarming te maken heeft gehad. Meneer De Bruin tekent 
de overeenkomst maar de huidige bewoner op adres B tekent de 
overeenkomst niet. Begrijpen wij goed dat meneer De Bruin op adres 
B na 1 juli 2019 geen aansluitbijdrage meer verschuldigd is?  
Dat klopt. Meneer De Bruin heeft met het tekenen van de VSO recht 
op de afbouw in drie jaar van de periodieke aansluitbijdrage.  
En dient de nieuwe bewoner op adres A jaarlijks een aansluitbijdrage 
te betalen, en zo ja, hoelang?  
Dat klopt. De nieuwe bewoner moet nog drie jaar betalen. 

Vertrouwend u hiermee te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet, 

Paul Steggink 
Medewerker Expert Centrum 
Ennatuurlijk B.V. | Postbus 371 | 5680 AJ Best | Nederland 
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