
Wat is er aan de hand?
Bij 13 flats in de Slaaghwijk zien we bij de afrekening van de verwarmingskosten grote verschillen. Deze flats 
hebben allemaal een gemeenschappelijke aansluiting op Stadsverwarming. De oorzaak is het één-pijpsysteem 
van de warmteleidingen in combinatie met de manier van meten. Enige oplossing is het aanpassen van de 
verwarmingsinstallatie.
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Afrekening verwarmingskosten Slaaghwijk

Woning A Woning B Woning C

Woning D Woning E Woning F

Woning G Woning H Woning I

De radiator staat uit, 
toch warmte afgifte. 
De bewoner heeft 
voldoende aan de  
warmte die leidingen 
afgeven.

Alle binnengekomen warmte in de flat 
wordt eerst gemeten met een hoofdmeter. 
Deze warmte gaat daarna via leidingen 
naar de woningen.

Deze bewoner betaalt 
meer, de radiator staat 
open.

Radiator staat 
half open,

De meter meet alleen de warmte 
die door de radiator gaat. De 
warmte die de leidingen afgeven 
kunnen we niet meten.

betaalt veelbetaalt weinig



Een tijdelijke én een structurele oplossing

Structurele oplossing

Tijdelijke oplossing

Flatgebouw met huurders en eigenaren

Flatgebouw van Portaal met alleen huurders
Iedere woning krijgt een individuele aansluiting met een eigen meter en een eigen thermostaat. 
Daar streeft Portaal naar. U rekent zelf af met uw energieleverancier en kunt zelf de temperatuur in huis regelen.

Aanpassing van de verwarmingsinstallatie is de enige manier om te komen tot een 
afrekening waarbij iedereen betaalt voor zijn afgenomen warmte.

Individuele 
aansluiting 
met meter
Deze meet alle 
binnengekomen 
energie.

Thermostaat
Regel zelf de temparatuur.

Heeft u vragen, of is iets niet duidelijk? Stuur een e-mail naar: info@portaal.nl, met vermelding van
verwarming Slaaghwijk of bel ons: 0800 767 82 25 
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Huurder
betaalt

Portaal 
betaalt

Totdat de verwarmingsinstallatie is aangepast, compenseert Portaal de 
huurders die een hoog bedrag aan verwarmingskosten hebben.
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In deze flats beslissen de woningeigenaren en Portaal over aanpassing van de verwarmingsinstallatie.
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