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Financiële bijdrage 
Om de geplande activiteiten zoals deelname aan Energievakbeurs, nieuwsbrief, website, etc. te 
kunnen uitvoeren, heeft de stichting Warmtenetwerk financiële bijdragen nodig. Van deelnemers 
aan het Warmtenetwerk gaan we voor 2019 uit van de volgende bijdragen: 

 
Categorie Type deelnemer Bijdrage 

A Exploitanten en financiers van warmte- en koudenetwerken en 
producenten van warmte en/of koude voor deze netwerken 

EUR 2.805 

B Aannemers van de aanleg van pijpleidingnetten EUR 2.805 
C Fabrikanten en leveranciers van componenten zoals pijpleidingen, 

warmtewisselaars, warmtemeters, (absorptie)koelmachines, 
warmtepompen, wkk, piekketels, opslagsystemen voor warmte en koude, 
regelapparatuur, etc. 

EUR 1.683 

D Ingenieursbureaus, architecten, projectontwikkelaars EUR 1.122 
E1 Researchinstellingen EUR 1.122 
E2 Universiteiten, hogescholen, beroepsonderwijs en educatieve organisaties EUR 561 
F Grootzakelijke afnemers van warmte en/of koude, 

woningbouwverenigingen, etc. 
EUR 561 

G Overheids- en semi-overheidsinstellingen (gemeentes, provincies, 
waterschappen, etc.) 

EUR 561 

H1 Landelijke verenigingen en stichtingen op het gebied van energie en 
milieu 

EUR 841,50 

H2 Lokale verenigingen en stichtingen op het gebied van energie en milieu 
Lokale coöperatieve energiebedrijven tot max 250 weq 2,5MW, zonder 
winstoogmerk 

EUR 224,40 

I Persoonlijke deelnemers (uitsluitend voor ZZP’ers en ideële stichtingen en 
verenigingen) 

EUR 112,20 

 
Aangepaste bijdrage 
Voor kleine bedrijven in categorie A, B, C en D geldt een korting van 50% (voor de categorieën A en 
B geldt de indeling groot > 50, klein < of = 50 werknemers en voor C en D groot > 5, klein < of = 5 
werknemers). 
Voor deelnemers die in de loop van het jaar gaan deelnemen, geldt een aangepaste bijdrage; in 
kwartaal één 100%, in kwartaal twee 85%, in kwartaal drie 60% en in het vierde kwartaal 35% van de 
bovenvermelde financiële bijdrage per jaar. Indien een bedrijf of instelling gebruik maakt van een 
aangepaste bijdrage verplichten zij zich ook deel te nemen gedurende het komende jaar. 

 
Promotie 
Deelnemers aan de Stichting Warmtenetwerk, m.u.v. persoonlijke deelnemers, worden vermeld op 
website en promotiemateriaal van de stichting. 

 
Opzegging 
Deelname aan de Stichting Warmtenetwerk wordt per 1 januari automatisch verlengd, tenzij vóór 1 
oktober schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen. 

 
 
 

 


