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Algemene Leveringsvoorwaarden 
Warmtelevering d.m.v. gemeenschappelijke ketelhuizen en warm tapwater 
(voor woningen met verdeelmeters)  
 
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
1.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot 

levering van warmte en warm tapwater tussen LEKSTEDEwonen en de Verbruiker.  
1.2. In de Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:  

Complex Verzameling wooneenheden, die financieel, administratief, 
qua bouwwijze of anderszins een eenheid vormen. 

Ketelhuis Het gemeenschappelijk ketelhuis, gelegen in het Perceel, 
waarin warmte wordt opgewekt t.b.v. verwarming en de t.b.v. 
het bereiden van warmtapwater. 

Leiding Het samenstel van aanvoer- en retourleiding(en) van het 
centrale ketelhuis naar de woningen in het complex. 

Leverancier LEKSTEDEwonen gevestigd en kantoorhoudende te Vianen 
aan de Hogelandseweg 44, 4132 CW. 

Levering  De levering van warmte en warmtapwater vanuit het 
gemeenschappelijke ketelhuis. 

Leveringsvoorwaarden De onderhavige leveringsvoorwaarden van LEKSTEDEwonen. 
Meetinrichting warmte De centrale warmtemeters en apparatuur van de Leverancier 

bestemd voor het vaststellen van de totale omvang van de 
warmteleveringen vanuit het gemeenschappelijke ketelhuis. 

Meetinrichting warm tapwater De watermeter van de Leverancier bestemd voor het 
vaststellen van de omvang van de warm tapwaterleveringen 
vanuit het gemeenschappelijke ketelhuis. 

Perceel  Elke roerende of onroerende zaak, gedeelte of samenstel 
daarvan, waarvoor Levering van warmte en/of warmtapwater 
geschiedt of zal geschieden, een en ander ter beoordeling 
van de Leverancier. 

Vastrecht De verschuldigde vergoeding voor het hebben en in stand te 
doen houden van een aansluiting en het beschikbaar stellen 
van warmte en/of warmtapwater- vermogen. 

Verbruiker Degene die warmte en/of warmtapwater van de Leverancier 
betrekt of zal gaan betrekken en/of de beschikking heeft of 
zal krijgen over een warmte-, en/of warmtapwateraansluiting. 

Verdeelmeters Het samenstel van verdeelmeters gemonteerd op de 
radiatoren in ieder afzonderlijk gehuurde deel van het 
Perceel. Het totaal van de met de verdeelmeters gemeten 
verbruik vormt de grondslag voor de verrekening van het 
warmteverbruik van ieder afzonderlijk gehuurd deel van het 
Perceel. 

Warmtapwatertoestel  Een toestel voor het verwarmen van leidingwater ten 
behoeve van het centraal bereiden van warmtapwater. Dit 
toestel staat opgesteld in het gemeenschappelijke ketelhuis 
en is voorzien van een afzonderlijke Meetinrichting voor het 
bepalen van de hoeveelheid geleverde warmte t.b.v. het 
warm tapwater. 
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Artikel 2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze Leveringsvoorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen de Leverancier en 

de Verbruiker. Bij het vastleggen van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3.1 zal een 
exemplaar van deze Leveringsvoorwaarden worden verstrekt. 

2.2 Deze leveringsvoorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Huurvoorwaarden van 
LEKSTEDEwonen, voor zover het de rol van LEKSTEDEwonen betreft als Leverancier van 
Warmte en de rol van de huurder als Verbruiker van Warmte. 

2.3 De “Huurovereenkomst”, inclusief de daarbij behorende “Algemene Huurvoorwaarden” en de 
“Leveringsovereenkomst Warmte of Warmte en Warmtapwater”, inclusief de daarbij 
behorende “Algemene Leveringsvoorwaarden LEKSTEDEwonen, levering van warmte en warm 
tapwater (voor woningen met verdeelmeters)” zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar 
vermeld zijn ook de Algemene Huurvoorwaarden van LEKSTEDEwonen van toepassing. 

2.4 Alle overeenkomsten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zijn 
onderworpen aan het Nederlands recht. 
 
 

Artikel 3. Overeenkomst tot Levering 
3.1 Levering geschiedt uit hoofde van een overeenkomst tussen de Leverancier en de 

Verbruiker. 
3.2 Een overeenkomst tot Levering gaat in op de dag waarop de Verbruiker voor het eerst 

warmte- en/of warmtapwater van de Leverancier betrekt en/of de beschikking heeft over het 
gehuurde. 

3.3 Een overeenkomst tot Levering geldt voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. 
Indien de overeenkomst met twee of meer Verbruikers wordt aangegaan, kan de Leverancier 
hoofdelijke verbondenheid voor nakoming van de overeenkomst verlangen. 

3.4 Voor de voorwaarden die gelden bij beëindiging van de Leveringsovereenkomsten geldt het 
gestelde in artikel 10 van de Algemene Huurvoorwaarden LEKSTEDEwonen, waarbij voor 
“Huurder”, “huur” en “Verhuurder” moet worden gelezen “Verbruiker”, “warmtelevering” 
respectievelijk “Leverancier”.  
 
 

Artikel 4. Aard van de levering 
4.1 Door de Leverancier wordt warmte en/of warmtapwater geleverd. De warmte en het 

warmtapwater worden geleverd in overeenstemming met hetgeen daaromtrent tussen 
partijen nader is bepaald. 

4.2 Warmtelevering: de levering van warmte vindt plaats vanuit het gemeenschappelijke 
ketelhuis in het Perceel. De aanvoertemperatuur van het door de Leverancier geleverde 
verwarmingswater is weersafhankelijk. De minimale aanvoertemperatuur heeft een waarde 
zoals vastgelegd in de overeenkomst tot Levering. 

4.3 Warmtapwaterlevering: de levering van warm tapwater vindt plaats vanuit het centraal 
geplaatste Warmtapwatertoestel in het gemeenschappelijke ketelhuis in het Perceel. 
De minimale aanvoertemperatuur van het door de Leverancier geleverde warmtapwater heeft 
een waarde zoals vastgelegd in de overeenkomst tot Levering. 

4.4 De hoeveelheid warmtapwater die minimaal kan worden bereid overeenkomstig Gaskeur 
klasse CW 3. 

 
 

Artikel 5. Continuïteit Levering 
5.1 In principe vindt Levering continu plaats, tenzij anders is overeengekomen. Indien er zich 

echter omstandigheden voordoen waardoor de Levering wordt of moet worden onderbroken, 
zal de Leverancier het redelijkerwijs mogelijke doen om op de kortst mogelijke termijn de 
Levering te hervatten. 
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5.2 Ingeval van uitval van de levering van warmte voor verwarming door een ernstige storing bij 

een maximale uurlijks gemiddelde buitentemperatuur van 15°C, zoals gemeten en 
gepubliceerd door het KNMI voor het klimaatstation de Bilt, die langer duurt dan een 
onafgebroken termijn van 4 uur, heeft Verbruiker recht op een vergoeding. De hoogte van de 
vergoeding zal conform de Warmtewet worden bepaald. Verbruiker is niet gerechtigd 
eventuele vergoedingen op basis van dit artikel te verrekenen met (voorschot)termijnen. De 
termijn van 4 uur vangt voor alle door de uitval van levering getroffen Verbruikers aan op het 
moment van de eerste melding van de uitval van het Ketelhuis. De Leverancier houdt een 
storingsregistratie bij betreffende de levering van warmte en publiceert deze jaarlijks op haar 
website.  

5.3 Indien een Verbruiker recht heeft op een compensatievergoeding, vindt uitbetaling hiervan 
plaats binnen een termijn van drie maanden. Per aansluiting wordt slechts één vergoeding 
per incident uitgekeerd. 

5.4 Er wordt geen compensatievergoeding uitgekeerd indien: 
5.4.1 Een onderbreking van de levering van warmte voor verwarming is gepland of 

aangekondigd; 
5.4.2 Bij een onderbreking van de levering van warmtapwater 
5.4.3 Indien de oorsprong van de uitval van de levering door een derde wordt 

veroorzaakt, dan wel het gevolg is van een natuurramp, sabotage of terrorisme; 
5.4.4 Indien de storing niet in het gemeenschappelijke ketelhuis, maar in de daarop 

aangesloten installaties opgetreden. 
5.4.5 Indien de warmtelevering uitvalt ten gevolge van een storing in de elektriciteits- of 

gas- en/of watervoorziening dan wel een storing in de warmtelevering die de 
Leverancier niet kan worden toegerekend. 

5.5 De Leverancier is bevoegd om in het belang van een goede warmtevoorziening de Levering 
van warmte en/of warmtapwater te beperken, te onderbreken en het verbruik voor bepaalde 
doeleinden te verbieden dan wel aan de Levering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5.6 Tevens kan de Leverancier, indien dit naar haar oordeel noodzakelijk of gewenst is, in 
verband met de uitvoering van werkzaamheden in het belang van de veiligheid of in geval 
van redelijkerwijs te duchten gevaar voor schade de Levering gedurende een zo kort 
mogelijke tijd – indien mogelijk na voorafgaande waarschuwing – beperken of onderbreken. 

5.7 Indien mogelijk stelt de Leverancier de Verbruiker tenminste drie dagen van tevoren op de 
hoogte van door hem geplande werkzaamheden waarbij de levering van warmte en/of warm 
tapwater aan Verbruiker moet worden onderbroken. 

5.8 Indien de Verbruiker daarom verzoekt, kan de Leverancier de Levering onderbreken op 
nader overeen te komen voorwaarden. 

 
 

Artikel 6. Rechten met betrekking tot het Perceel 
6.1 De Verbruiker zal toestaan dat zowel voor hen zelf als ten behoeve van derden in, aan, op, 

onder of boven het Perceel Leidingen worden gelegd, aansluitingen tot stand worden 
gebracht, aftakkingen op reeds bestaande aansluitingen worden gemaakt, alsmede dat deze 
en bestaande Leidingen, aansluitingen of aftakkingen in stand worden gehouden, 
onderhouden, uitgebreid, gecontroleerd of gewijzigd door of namens de Leverancier. 

6.2 De Verbruiker draagt zorg dat de installatie goed bereikbaar blijft. Indien een installatie of een 
gedeelte daarvan niet goed bereikbaar is door een handelen of nalaten van de Verbruiker, 
maant de Leverancier de Verbruiker aan om binnen een redelijke door de Leverancier vast te 
stellen termijn de bereikbaarheid te herstellen. Indien dat niet gebeurt, heeft de Leverancier 
het recht op kosten van de Verbruiker: 
6.2.1 de belemmeringen weg te nemen; 
6.2.2 wijzigingen in het tracé van de installatie aan te brengen; 
6.2.3 een geheel nieuwe installatie tot stand te brengen; 
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Artikel 7. Bepaling van de omvang van de Levering: 
7.1 De Leverancier bepaalt op welke wijze de omvang van de Levering wordt vastgesteld. Dit 

wordt vastgelegd in de Leveringsovereenkomst. 
7.2 De Leverancier heeft in het gemeenschappelijke ketelhuis, of zo dichtbij als mogelijk is, een 

centrale Meetinrichting geplaatst voor het bepalen van de totale hoeveelheid warmte voor 
verwarming en een afzonderlijke centrale Meetinrichting voor het bepalen van de 
hoeveelheid warmte geleverd aan de centraal geplaatste gemeenschappelijke 
Warmtapwatertoestel. 

7.3 Tenminste éénmaal per jaar wordt de stand van zaken van de centraal geplaatste 
Meetinrichting(en) en de per perceel geplaatste verdeelmeters door of vanwege de 
Leverancier opgenomen op een door de Leverancier te bepalen tijdstip en wijze. 

7.4 Indien de Verbruiker de Leverancier verhinderd, op welke wijze dan ook, de verdeelmeters 
op een correcte wijze af te lezen, zal vaststelling van de meterstanden door de Leverancier 
op basis van redelijkheid plaatsvinden. 

7.5 Indien de Leverancier redelijkerwijs niet in staat is de stand van de centrale 
Meetinrichting(en) en/of de verdeelmeters op te nemen of indien de Verbruiker niet heeft 
voldaan aan het verlangen van de Leverancier bedoeld in artikel 6.2, of indien bij het 
opnemen van de meter(s) een fout is gemaakt, mag de Leverancier de omvang van de 
Levering bepalen in overeenstemming met het gestelde in artikel 7.4 van deze 
Leveringsvoorwaarden, onverminderd het recht van de Leverancier om het werkelijk 
geleverde alsnog vast te stellen aan de hand van de stand van de centrale Meetinrichting(en) 
en/of de verdeelmeter(s) en dat in rekening te brengen. 

7.6 Indien de Leverancier dan wel de Verbruiker bij het opnemen van de meter(s) dan wel bij het 
administratief verwerken van de meterstand(en) een fout heeft gemaakt, wordt zo nodig eerst 
een nieuwe stand opgenomen alvorens het bepaalde in artikel 7.4 van overeenkomstige 
toepassing zal zijn. 
 
 

Artikel 8. Onderzoek van de centrale Meetinrichtingen en van de Verdeelmeters 
8.1 Bij twijfel over de juistheid van de meting kunnen zowel de Verbruiker als de Leverancier 

verlangen dat de centrale Meetinrichting(en) en/of de verdeelmeters worden onderzocht. De 
Leverancier deelt de Verbruiker zoveel mogelijk vooraf mede wanneer dit onderzoek zal 
plaatsvinden en/of wanneer de Meetinrichting(en) en/of Verdeelmeters voor onderzoek zal 
worden weggenomen. De Leverancier stelt de Verbruiker op de hoogte van de 
onderzoeksmogelijkheden en van de kosten van het onderzoek. 

8.2 Het onderzoek wordt door of vanwege de Leverancier verricht, tenzij de Verbruiker een 
onderzoek door een onafhankelijke daartoe bevoegde instantie verlangt. 

8.3 Meting van warmte en warmtapwater worden geacht juist te zijn, indien bij het nominale 
meetvermogen van de Meetinrichting de door de fabrikant van de betreffende meetinrichting 
gegarandeerde maximaal te verwachten afwijking met niet meer dan 2% van de 
schaalwaarde wordt overschreden. 

8.4 De toedeling van de kosten van het onderzoek van onafhankelijke deskundige tussen 
Verbruiker en Leverancier vindt plaats op basis van de conclusie van het onderzoek. Indien 
het onderzoek niet tot een conclusie omtrent de kostentoedeling leidt, worden de kosten door 
Verbruiker en Leverancier ieder voor de helft gedragen. 

8.5 Zolang de mogelijkheid bestaat dat de Verbruiker nader onderzoek van de Meetinrichting(en) 
en/of Verdeelmeters verlangt of de herberekening als bedoeld in artikel 9 niet is afgewikkeld, 
houdt de Leverancier de Meetinrichting(en) en/of Verdeelmeters beschikbaar voor het nadere 
onderzoek tot zes weken na verzending van het resultaat van het onderzoek als bedoeld in 
artikel 8.1. In geval een geschil aanhangig wordt gemaakt, dient de Leverancier de 
desbetreffende Meetinrichting te bewaren respectievelijk bij eventuele herplaatsing te kunnen 
traceren tot er een uitspraak is omtrent het geschil of het geschil is beëindigd. 
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8.6 Op een daartoe strekkend verzoek van één of meer Verbruikers laat de Leverancier 

eenmalig door een onafhankelijke deskundige onderzoek uitvoeren naar de mate waarin de 
kostenverdeelsystematiek voldoet aan de bepalingen opgenomen in artikel 8a van de 
Warmtewet. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van Verbruiker en 
Leverancier, ieder voor de helft.  

 
 

Artikel 9. Gevolgen van onjuiste meting 
9.1 Indien uit het onderzoek blijkt dat de afwijking groter is dan toegestaan, stelt de Leverancier 

de omvang van de Levering vast aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. 
Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de Meetinrichting(en) en/of 
Verdeelmeters onjuist hebben gefunctioneerd, doch ten hoogste over een tijdvak van 
vierentwintig maanden wanneer de Leverancier teveel berekend heeft en een tijdvak van 
achttien maanden wanneer de Leverancier te weinig berekend heeft, teruggerekend vanaf 
het moment van het verwijderen van de ondeugdelijke Meetinrichting(en) en/of 
Verdeelmeters. In geval van onrechtmatig verbruik zal echter herberekening over de 
volledige periode plaatsvinden. 

9.2 Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de 
omvang van de Levering, is de Leverancier bevoegd de omvang van de Levering in het 
desbetreffende tijdvak te schatten naar de beste ter beschikking van de Leverancier staande 
gegevens hieromtrent, waarbij als maatstaf dient: 
9.2.1 de omvang van de Levering in het overeenkomstige tijdvak van het voorafgaande 

jaar, of 
9.2.2 de gemiddelde omvang van de Levering in een eraan voorafgaand en een erop 

volgend tijdvak, of 
9.2.3 een andere, na overleg met de Verbruiker te bepalen billijke maatstaf. 

 
 

Artikel 10. Tarieven 
10.1 Voor de Levering, voor het tot stand brengen, in stand houden, (de)activeren, wijzigen en/of 

verwijderen van een aansluiting is de Verbruiker bedragen verschuldigd volgens het 
Tarievenblad van de Leverancier. 

10.2 De Leverancier bepaalt welk tarief van toepassing is. De Verbruiker zijn gehouden 
desgevraagd de daartoe benodigde gegevens te verstrekken. 

10.3 Alle bedragen die de Verbruiker als gevolg van de Leveringsvoorwaarden verschuldigd is, 
zullen respectievelijk kunnen worden verhoogd met de belastingen en de heffingen die de 
Leverancier krachtens een besluit van de overheid verplicht respectievelijk bevoegd is in 
rekening te brengen.  
 
 

Artikel 11. Wijzigingen van deze Leveringsvoorwaarden 
11.1 Deze Leveringsvoorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en 

regelingen kunnen door de Leverancier worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in 
werking dertig dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de 
bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld. 

11.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al bestaande overeenkomsten. Indien een 
Verbruiker een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst opzeggen in 
overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.4 van deze Leveringsvoorwaarden. 
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Artikel 12: Overige bepalingen: 

Ten aanzien van “Betalingen”, “Zekerheidsstelling”, “Wanbetaling”, “Verbods- en 
Gebodsbepaling”, “Aansprakelijkheid”, “Boetes” gelden de overeenkomstige artikelen van de 
Algemene Huurvoorwaarden LEKSTEDEwonen, waarbij voor “Huurder”, “Huur” en 
“Verhuurder” moet worden gelezen: “Verbruiker”, “Warmtelevering” respectievelijk 
“Leverancier”.  
 
 

Artikel 13. Slotbepalingen 
13.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden treden in werking op 1 januari 2015. 
13.2 Deze Leveringsvoorwaarden zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar en bovendien te 

raadplegen op onze website www.lekstedewonen.nl. 
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