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Aansluitkosten

• Aansluitkosten betaald tijdens bouw woning

• Door eerste eigenaar of projectontwikkelaar

• Eénmalige kosten



Voorbeeld aansluitkosten projectbouw



Aansluitbijdrage

• Brief Essent 9 december 2011

• Onderwerp ‘aansluitbijdrage’

• Ca. 150 euro per jaar

• Looptijd 30 jaar

• Geïndexeerd en 5% rente

(niet in brief: later ontdekt)



Onderzoek aansluitbijdrage

• Essent: “aansluitbijdrage hebben wij afgesproken 

met de gemeente Eindhoven”

• Onderzoek bewoners:

• Niet overeengekomen tussen gemeente en Essent

• Niet overeengekomen tussen bewoners en Essent

• Gemeente: “wij zijn geen partij in deze kwestie”



Juridisch traject

• Gesprekken tussen bewoners en Essent

• Drie proefprocessen gestart

• Uitspraak kantonrechter

• Hoger beroep

• Stichting Stadsverwarming Eindhoven opgericht

• Collectieve actie gestart



Voorstel Ennatuurlijk

• Aansluitbijdrage in 3 jaar tijd tot nul euro afbouwen

• Reeds betaalde aansluitbijdragen krijg je niet terug

• Je doet afstand van je recht om de aansluitbijdrage en 

rentabiliteitsbijdrage later ter discussie te stellen

• Aanbod Greenchoice/Ennatuurlijk staat los van 

voorstel



Rentabiliteitsbijdrage

Gaswoning Warmtewoning

• Rentabiliteitsbijdrage kan worden gevraagd als minder 

energiebesparende maatregelen zijn getroffen dan in gaswoning

• Onderdeel van eenmalige aansluitkosten



Korting warmtetarief

Gaswoning Warmtewoning

• Voorwaarde dat korting wordt gegeven op het warmtetarief

• Ennatuurlijk geeft echter géén korting op het warmtetarief



Voorstel accepteren of niet?

Overwegingen om voorstel wel te accepteren:

• Je wilt zekerheid

• Je hebt weinig jaren aansluitbijdrage betaald (nieuwe bewoners)

Overwegingen om voorstel niet te accepteren:

• Je wilt je rechten m.b.t. reeds betaalde aansluitbijdragen niet opgeven

(je heb al langer stadsverwarming of gaat binnenkort verhuizen)

• Je wilt je rechten m.b.t. de rentabiliteitsbijdrage niet opgeven

• Je wilt deze kwestie overlaten aan de rechter



Wijk Reeshof, Tilburg



Interview Ennatuurlijk



Wijk Reeshof, Tilburg

Frank Kastelijn (bewoner wijk Reeshof, Tilburg)



mr. N.C. (Noortje) Ogg



Voorgeschiedenis

• Eerste aanleg:
• Start in 2013

• Vonnis 2015

• Hoger beroep:
• Start in 2015

• Pleidooi in januari 2017

• Arrest in 2017?



Argumenten van de bewoners

• Aansluitbijdrage niet afgesproken

• Geen rente en indexering

• Tariefadvies 

• MDA (Meer Dan Anders)



Argumenten van Ennatuurlijk

• Afspraak niet nodig

• Bedragen zijn redelijk

• Tariefadvies

• NMDA



Voorstel Ennatuurlijk

Accepteren of niet?

Bespreken met rechtsbijstandsverzekeraar?



Vragen?

mr. N.C. (Noortje) Ogg

www.onsadvocaten.com



Meer informatie

• Updates van stichting via e-mail (registeren via website)

• Website www.stadsverwarming-eindhoven.nl:

• Rubriek ‘Misstanden’

• Veel gestelde vragen (FAQ)

http://www.stadsverwarming-eindhoven.nl/


Met dank aan

• Sprekers

• Basisschool ‘t Slingertouw

• Bewonersverenigingen Meerhoven

• Vrijwilligers

• U


