
Hier vindt u informatie over wat het voor u betekent,  

dat uw woning is aangesloten op stadswarmte.

Stadswarmte

Uw woning is aangesloten op stadswarmte en heeft dus geen 

gas aansluiting. U verwarmt uw woning en tapwater met rest

warmte van de verbrandingsoven van het Amsterdams Energie 

Bedrijf in Westpoort. 

Geen gas meer in uw woning, waarom willen we dat? 

In Europa spraken overheden in 2015 met elkaar af, dat we in 

2050 95% van de CO2 uitstoot hebben weggewerkt. CO2 is een 

gas, dat in de lucht om de aarde zit en zorgt dat er een goede 

temperatuur is op aarde. Op dit moment zit er te veel CO2 in de 

lucht, waardoor het te warm wordt op aarde.

Klaar voor de toekomst 

Uiterlijk in 2040 is geen enkele woning in Amsterdam meer af

hankelijk van aardgas. Dit betekent dat heel veel woningen voor 

die tijd aangepast moeten worden. Met de aansluiting op 

stadswarmte is dat voor uw woning al geregeld: uw woning  

is klaar voor de toekomst. 

Wij verwachten dat er de komende 30 jaar geen ingrijpende 

werkzaamheden meer uitgevoerd hoeven worden in uw  

woning.

U kookt elektrisch 

Om te koken heeft u straks een elektrische kookplaat nodig. 

Heeft u nu een kooktoestel dat werkt op gas? Die kunt u niet 

meer gebruiken. 

U moet zelf een ander kooktoestel kopen of meenemen uit uw  

vorige woning. Wij adviseren u een 

inductie kookplaat te gebruiken, 

deze heeft het laagste stroom

verbruik. In de keuken sluit u 

de inductie kookplaat met 

de perilexstekker aan op de 

speciale wandcontactdoos.
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U krijgt een andere energierekening 

Door de aansluiting van uw woning op stadswarmte komt de 

opbouw van uw energierekening er anders uit te zien. 

U moet voor de levering van warmte een contract afsluiten met 

Vattenfall, die namens Westpoort Warmte (WPW) optreedt. 

WPW is zowel eigenaar van het stadswarmtenet in de straten en 

de woningen, als de leverancier van de warmte. U betaalt  

daarom straks aan Vattenfall, die voor WPW het contact met u 

als klant verzorgt. 

Hoe zit het met uw stroomrekening? Daar 

verandert niets aan. U rekent het ge

bruik van de stroom op zelfde manier 

af als u nu gewend bent. Wel is het zo, 

dat als u stroom afneemt bij een  

andere energieleverancier dan Vatten

fall u in de toekomst twee verschillende 

energienota’s krijgt. Eén voor de levering van 

stroom en één voor de levering van warmte.

Meting van gebruik warmte 

De hoeveelheid warmte die u verbruikt wordt gemeten door 

Vattenfall. Dat gebeurt met een warmtemeter die in de zoge

naamde afleverset is geplaatst. De afleverset hangt in een aparte 

kast die u vanuit het trapportaal kunt bereiken. 

Aanmelden bij Vattenfall 

Binnenkort gaat u gebruik maken van stadswarmte van Vattenfall. 

In deze alinea geven wij u meer informatie over wat u zelf  

hiervoor moet regelen.

Voor de levering van stadswarmte sluit u zelf een leverings

contract af met Vattenfall. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet 

zodat u meteen na de verhuizing al gebruik kunt maken van  

uw verwarming en warm tapwater. Direct 

aanmelden voor de levering van 

stadswarmte kan via de website van 

Vattenfall: www.vattenfall.nl/warmte.

In het leveringscontract staat vanaf 

welke datum u stadsverwarming heeft 

en wat u hiervoor betaalt. Het termijn

bedrag dat u per maand betaalt, wordt 

gebaseerd op de stadswarmte tarieven en het verwachte verbruik. 

U kunt dit bedrag later zelf aanpassen via Mijn Vattenfall (uw 

persoonlijke account) indien gewenst.

Vragen?

Heeft u nog vragen over stadsverwarming? Kijk dan op de  

website www.vattenfall.nl/warmte. Door te zoeken op ‘meter

kastboekje’ vindt u direct een handig bewaarboekje met veel 

infor matie. Of ga naar vattenfall.nl/service voor andere 

contact mogelijkheden.
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