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Aanbod aan ondernemers in 
Zwanenburg/Halfweg, geldig tot 
2 april 2021.
Gedaan tijdens online sessie i.s.m. 
gemeente Haarlemmermeer op 
8 december 2020.

“Samen werken 
aan een beter 

klimaat”
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Profiteer nu van ons aanbod voor ondernemers
(in aangeduid gebied op sheet 4 met uitleg en voorbehoud op sheet 3):

Ø 50% korting op eenmalige aansluitbijdrage (A)
Ø Aansluitbijdrage is de bijdrage om aangesloten te worden op het warmtenet van 

Polderwarmte. Deze bijdrage is afhankelijk van de grootte van de aansluiting.
Ø 50% korting op verbruikstarief (in Gigajoules) in het eerste afname jaar (C) 

Ø Het verbruikstarief betreft de in rekening gebrachte, werkelijk afgenomen warmte. 

Ø Aanbod geldt voor zakelijke panden in Zwanenburg en Halfweg 
(gebied gemarkeerd op sheet 4) 

Ø Aanbod geldt alleen als de Aansluit- en leveringsovereenkomst zijn ondertekend 
vóór 2 april 2021

Ø Warmte kan bij voldoende deelname binnen 1 tot 1,5 jaar geleverd worden
Ø Betalen hoeft pas bij start levering

Aanbod
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Uitleg en voorbehoud bij aanbod voor ondernemers 
(op sheet 2) in aangeduid gebied (op sheet 4):

• Voorbehoud:
Ø Aansluit- en leveringsovereenkomst zijn ondertekend door afnemer vóór 2 april 2021
Ø Het project om de hybride installatie op De Nieuwe Liede te bouwen en de leiding te trekken 

tussen De Nieuwe Liede en Badhoevedorp gaat door.
Ø Het project om de leiding door te trekken naar Zwanenburg/Halfweg gaat door. Er zijn voldoende 

afnemers die getekend hebben.
Ø Deelnemer bevindt zich in het aanbod gebied aangeduid op sheet 4
Ø Deelnemer heeft voldoende buren die meedoen 

(of ligt in het aanbod gebied niet te ver van de leiding af)

• Uitleg: 
Aansluiting op een warmtenet brengt eenmalige en periodieke kosten met zich mee. Eenmalige 
kosten bestaan uit (A) aansluitkosten gebaseerd op gewenst vermogen en (B) bijkomende kosten voor 
de inpassing van de aansluiting op de huidige installatie. Periodieke kosten bestaan uit (C) 
verbruikskosten gebaseerd op daadwerkelijk afgenomen en gemeten warmte in Gigajoules en (D) 
vastrecht t.b.v. transport over en onderhoud van warmtenet en warmte-afleverstation. 50% korting 
geldt voor A en eerste jaar van C.

Aanbod voorbehoud en uitleg
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Gebied waarvoor aanbod geldt

• Aanbod warmteaansluiting 
is geldig voor ondernemers 
in aangegeven gebied

• Zie aanbod, voorbehoud en 
uitleg op sheet 2 en 3
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Om CO2 te besparen

U als eigenaar krijgt met een aansluiting op het warmtenet:

1. Een toekomstbestendig pand: betaalbaar en duurzaam
• Cv-ketels toe aan vervanging? Een goed instapmoment!
• Flinke verbetering energielabel

(Verplicht minimaal label C per 1/1/’23)
• Huidige installatie blijft gelijk (goedkope oplossing)
• Waarde vermeerderend voor pand en omgeving

dus beter te verkopen/verhuren
• Veilig en betrouwbaar

2. Een manier om makkelijker te voldoen aan wet en regelgeving

3. Warmte naar wens op hoge of lage temperaturen (bijv. 90-70 0C)

4. Geen aansluitplicht

Waarom zou u meedoen?

Max. 
200b 
x 200h 
x 60d 
cm

Max. 
57b x 
39h x 
17d 
cm

Grootverbruik

Kleinverbruik

5

Om CO2 te besparen

U als huurder, krijgt met een aansluiting op het warmtenet:

1. Lagere energierekening
Warmte is goedkoper dan aardgas

2. Werken vanuit een duurzaam pand
• Verbeterd energielabel
• Comfortabel
• Veilig en betrouwbaar (hoge leveringszekerheid)
• Geen overlast voor aanleg of onderhoud

3. Eén aanspreekpunt voor warmtelevering (geen ketel-storing meer)

Waarom zou u meedoen?
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Profiteer nu van ons aanbod voor ondernemers (zie sheet 2-4):
• Neem contact op: wij komen gratis ‘schouwen’

Mail: mireille.bedeschi@polderwarmte.nl of bel: 06 20 14 36 27
• Vertel het uw buren!★

• Check uw huidige energierekening op verbruik en kosten
• Check de leeftijd van uw ketels
• Check de website www.polderwarmte.nl en volg ons op LinkedIn, Facebook

★Wanneer uw direct naastgelegen buurman op uw initiatief aansluit op ons warmtenet krijgt 
u bovenop de eerstejaars korting nog eens 3 maanden 10% korting op uw verbruikstarief 
(per door uw initiatief aangesloten direct naastgelegen buurman).

En nu dan?
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mailto:mireille.bedeschi@polderwarmte.nl
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