
Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor aansluiting terugsturen naar:
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Aanvraagformulier aansluiting(en) warmte
Nieuwe aansluitingen – Groot zakelijk ( >100 kW)
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Aanvrager 

Naam       Telefoon          Fax 

Adres & Huisnummer     

Postcode & Plaats      E-mail

 

Verbruiker 

Naam       Telefoon          Fax 

Adres & Huisnummer     

Postcode & Plaats      E-mail

 

Perceel gegevens 
Adres & Huisnummer     Bouwplan/kavelnummer(s)

Postcode              Purmerend Aard bouw    Bestaande bouw     Nieuwbouw 

 

Aansluiting(en), aantal: 
Aansluiting voor:   Ruimteverwarming en warm tapwater Aansluitwaarde per aansluiting:  kW

    Uitsluitend ruimteverwarming 

 

Planning 

Aanvang aanleg tracé    Aanvang bouw    Gewenste levering warmte  

 

Factuuradres 

Naam       Telefoon          Fax 

Adres & Huisnummer     

Postcode & Plaats      E-mail

  

Aannemer 

Aannemer      Contactpersoon

Vestigingsplaats      Telefoon

 

Installateur 

Aannemer      Contactpersoon

Vestigingsplaats      Telefoon

 

Aanvrager verklaart bovenstaande gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen 
 van de Algemene Voorwaarden en de bijgevoegde toelichting op dit aanvraagformulier.

 

Plaats       Datum

Handtekening
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Aanvraag aansluiting(en) warmteformulier
Toelichting

Algemene voorwaarden
Op al onze overeenkomsten en diensten zijn de 
Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze 
voorwaarden kunt u van internet downloaden via 
www.stadsverwarmingpurmerend.nl of bij ons 
opvragen via het telefoonnummer: 0900 9807 (lokaal 
tarief) op werkdagen tussen 08:00 uur en 18:00 uur.

Aanvraag
Om de nieuwe aansluiting te kunnen maken, 
vragen wij u het volledig ingevulde en ondertekende 
aanvraagformulier en bouwkundige tekeningen 
hiervoor tijdig in te dienen. Alleen dan kunnen wij 
het offertetraject starten.
Ná ontvangst van een ondertekende offerte, de 
aansluitbijdrage én de definitieve tekeningen/
documentatie conform Artikel 8 uit onze Technische 
Aansluitvoorwaarden Klein- of Grootverbruikers, 
bedraagt de voorbereidingstijd 16 weken tot de start 
van de eerste SVP uitvoeringswerkzaamheden.

Meterkast
De meterkast c.q. ruimte voor de meetinstallatie 
dient ingericht te zijn volgens de daarvoor geldende 
richtlijnen.
Deze richtlijnen staan vermeld in de Technische 
Aansluitvoorwaarden Klein- of Grootverbruikers.
Deze voorwaarden kunt u van internet downloaden 
via www.stadsverwarmingpurmerend.nl of bij ons 
opvragen via het telefoonnummer: 0900 9807 (lokaal 
tarief) op werkdagen tussen 08:00 uur en 18:00 uur.

Gereedmelding van installatie-
werkzaamheden
Wij verzoeken u minimaal 9 weken vóór de 
gewenste plaatsingsdatum van de afleversets 
volledig ingevulde gereedmeldingsformulieren, 
installatietekeningen, transmissieberekeningen 
en leidingweerstandberekeningen voor de 
aansluiting(en) aan ons toe te zenden.

Tarieven
De stadsverwarmingtarieven kunt u downloaden  
via www.stadsverwarmingpurmerend.nl of opvragen 
via het telefoonnummer: 0900 9807 (lokaal tarief)  
op werkdagen tussen 08:00 uur en 18:00 uur.

Gebruik persoonsgegevens
De gegevens die wij u vragen op te geven, gebruiken 
wij voor de uitvoering van deze overeenkomst met 
u en om u op de hoogte te houden van informatie 
van Stadsverwarming Purmerend. Wij geven uw 
gegevens niet door aan derden, mits het gaat om 
de uitvoering van de voornoemde doeleinden voor 
Stadsverwarming.

Indien u geen prijs stelt op informatie over producten 
en diensten, dan kunt u dat hieronder aangeven:

    Ik stel geen prijs op ontvangst van informatie 
over producten en diensten van Stadsverwarming 
Purmerend.


	Bestaande bouw: Off
	Nieuwbouw: Off
	Ruimteverwarming en warm tapwater: Off
	Uitsluitend ruimteverwarming: Off
	Ik stel geen prijs op ontvangst van informatie: Off
	Text7: 
	Text8: 
	Text6: 
	Text9: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text1: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	text21: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text26: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text7a: 
	Text7b: 
	Text31: 


