
  

  

  

 

In vele complexen zijn collectieve voorzieningen voor warmwatervoorziening en 

verwarming. De huurders in deze complexen kunnen dus niet kiezen tussen 

energieleveranciers. De verhuurder is de eigenaar van deze voorziening en dus ook 

leverancier van warmte. Om de huurders te beschermen tegen te hoge tarieven en 

slechte service is de Warmtewet gemaakt. Deze wet ging in op januari 2014.  

 

https://www.consuwijzer.nl/energie/warmte/warmtewet-warmtetarieven/warmtewet 

 

In de Warmtewet is een compensatieregeling opgenomen. Als een storing langer dan 4 

uur duurt maar korter dan 8 uur, kunnen huurders een compensatie ontvangen van 

€35,00 per aansluiting. Elke 4 uur dat het langer duurt, wordt het bedrag opgehoogd met 

een bedrag van €20,00 per 4 uur. Huurders moeten wel zelf schriftelijk hierom vragen 

binnen 6 maanden nadat de storing in de warmtelevering zich heeft voorgedaan. 

Er zijn uitzonderingssituaties voor de compensatieregeling: 

 Een geplande onderbreking van de levering van warmte (minimaal 3 dagen van 

tevoren). 

 Als de onderbreking wordt veroorzaakt door een derde of het gevolg is van een 

natuurramp, sabotage of terrorisme. 

 Als er een storing is binnen in de woning (dus niet in het ketelhuis). 

 Als er storing is in de toevoer van gas en dus niet ‘de schuld’ van de leverancier 

is. 

 

In het complex Burgemeester van Duyvendijklaan (oneven kant), een grote galerijflat 

met 130 woningen zijn collectieve systemen voor de warmwatervoorziening en de 

verwarming. In 2016 waren er langdurige storingen in de warmwatervoorziening. De 

bewonerscommissie heeft hier doorlopend vragen over gesteld en was betrokken bij de 

oplossing van dit probleem, en werd op de hoogte gehouden van het verloop van de 

technische onderzoeken en veranderingen aan het systeem.  

  

Op een zaterdag was er een storing, de gehele flat had dus geen warm water. Door 

misverstanden werd deze storing bij het verkeerde onderhoudsbedrijf gemeld. Gevolg 

was dat de storing pas in de avond werd opgelost. Langer dan 4 uur dus. Als 

bewonerscommissie kan je de officiële storingsregistratie opvragen. Vidomes is verplicht 

om deze te verstrekken aan een bewonerscommissie. Hierna konden wij als 

bewonerscommissie voor de gehele flat een claim indienen. Deze werd toegekend. 

 

In december 2016 waren er meerdere langdurige storingen in de blokverwarming. De 

hele flat had geen verwarming, ook op Oudejaarsavond zat men in de kou. Ook hier 

werden door de bewonerscommissie de storingstijden opgevraagd en werden er 2 claims 

voor de gehele flat ingediend. Ook deze werden toegekend, in totaal dus 70 euro per 

adres. 

  

Hoe gaat dit alles in de praktijk in zijn werk: 

 

Mailen aan info@vidomes.nl, er volgt dan een officiële ontvangstbevestiging: 

 men dient als bewonerscommissie een verzoek in om de storingstijden in te zien 

 bij storingen langer dan 4 uur kan men compensatievergoedingen aanvragen voor 

het gehele complex 

 iedere bewoner ontvangt hierna per post een ontvangstbevestiging van de claim 

 de toekenning/afwijzing wordt ook weer naar iedere bewoner verstuurd 

 

 

  

https://www.consuwijzer.nl/energie/warmte/warmtewet-warmtetarieven/warmtewet
mailto:info@vidomes.nl


Zie voor meer informatie over de vergoedingen : 

 

https://www.consuwijzer.nl/energie/warmte/veiligheid-storingen/rechten-bij-storing-

warmtelevering 
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