
De Graeflander 

Warmte en 
warm tapwater 
voor uw woning



Wie is De Graeflander?
We zijn gevestigd in het Achterhoekse Gaanderen als zusterbedrijf 
van Adviesbureau Bongers/Jansen. Een bedrijf dat al vele 
woningen, bedrijfspanden en openbare gebouwen in de regio 
voorziet van duurzame warmte. Speciaal voor de Bloemenbuurt 
hebben wij De Graeflander in het leven geroepen. Zo staat één 
organisatie volledig tot úw dienst. Onze ervaring is dat bewoners 
dat als prettig, duidelijk en overzichtelijk ervaren. 

Wat doen wij voor u?
Wij zijn verantwoordelijk voor de levering van warmte en warm 
tapwater in uw woning. Dus uw comfort is onze zorg. Dat betekent 
dat u ons betaalt voor de warmte die vanuit het warmtenet 
wordt geleverd. De tarieven worden landelijk bepaald, maar het 
belangrijkste is dat u niet meer gaat betalen dan u zou betalen 
voor gas. U ontvangt van ons nog een persoonlijke brief. Daarin 
leggen we u stap voor stap uit hoe we de aansluiting regelen. 

Beste bewoner van de Bloemenbuurt,
straks is uw woning aangesloten op 
het warmtenet. Vanaf dat moment 
is De Graeflander uw leverancier van 
warmte en warm tapwater. Daarom 
stellen we ons graag aan u voor.



Ook straks vindt de afrekening weer plaats door middel van 
een vast voorschotbedrag per maand. Na een jaar wordt de 
balans opgemaakt en ontvangt u een jaarnota op basis van uw 
daadwerkelijke verbruik. Uw meter lezen we op afstand uit, dus we 
hoeven u niet lastig te vallen met een bezoek van onze monteur.  
Per e-mail sturen we u elke twee maanden een actueel overzicht 
van uw verbruik. 

Blijft mijn woning wel warm en aangenaam?
Absoluut. Na aansluiting op het warmtenet blijft uw 
kamertemperatuur en de temperatuur van uw warme kraanwater 
net zo hoog als u nu gewend bent. Het water dat uw woning 
binnenkomt is net zo heet als het water van een gasketel.

Wat verandert er?
Eigenlijk niet zoveel dus. Er is vooral een technisch verschil. 
Dat wil zeggen dat u nu nog betaalt voor de hoeveelheid 
kubieke meter gas dat u verbruikt. Straks, als u bent 
aangesloten op het warmtenet, wordt uw verbruik gemeten 
in gigajoules. Om u een beeld te geven: 

1 gigajoule is ongeveer 33 m3 gas. 
Andersom: 1000 m3 gas komt 
overeen met 33 gigajoule warmte.  



Wie beantwoordt mijn vragen?
Ook dat doet De Graeflander. Straks, als het 
warmtenet volledig functioneert en u heeft toch nog 
vragen over uw factuur, dan kunt u ons bellen op 
telefoonnummer 0315 - 32 63 15. 

De Graeflander
Hoofdstraat 61

7011 AC Gaanderen

Mocht u in de tussentijd al vragen 
hebben dan kunt u ook contact 
opnemen met Plavei. 


