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Veel gestelde vragen en Antwoorden 
Secundair allocatiepunt in woningen Keijzershof fase 1 en 2 te Pijnacker. 

 

I. Ik begrijp dat ik verplicht ben om een secundair allocatiepunt in mijn woning aan te houden. Wat is dat?  

Een secundair allocatiepunt is de technische en wettelijke term voor een extra elektriciteitsmeter die de 

netbeheerder (in uw geval Stedin) naast de eerste elektriciteitsmeter voor de woning plaatst. Hiermee is het 

mogelijk om op één elektriciteitsaansluiting meerdere energieleveranciers te contracteren en dus het 

elektriciteitsverbruik van de warmtepomp apart te laten meten en door Eteck te laten afrekenen.  

 

II. Moet ik kosten maken voor het Secundaire Allocatiepunt? 

De kosten voor het realiseren van het extra meetpunt (het secundaire allocatiepunt) zijn eenmalig. Deze kosten 

zijn door Eteck voldaan en dus onderdeel van de warmte- koude levering aan uw woning. U hoeft daarvoor dus 

niet (meer) te betalen. U bent wel verplicht om dat Secundaire Allocatiepunt aanwezig te houden voor de 

warmtepomp. U mag het Secundaire Allocatiepunt dus niet laten verwijderen of zelf gaan gebruiken voor bijv. 

het opladen van een elektrische auto.  

 

Voor het uitlezen van uw elektriciteitsverbruik (de bemetering), brengt de netbeheerder u een meettarief in 

rekening. Dat meettarief is een vast bedrag per jaar en wordt verrekend via uw energieleverancier (onderdeel 

netbeheerkosten op uw jaarnota). 

Voor een reguliere kleinverbruikersaansluiting, in uw geval 3x25A, betreft dit tarief circa €20 per jaar excl. Btw. 

Stedin heeft aangegeven dat het uitlezen van de meetgegevens van het secundaire allocatiepunt valt onder de 

bemetering, en u daarvoor dus niet een extra tarief hoeft te betalen. Meer informatie kunt u vinden op de 

website van Stedin onder Tarieven 

 

III. Waarom heeft Eteck een Secundair Allocatiepunt nodig in mijn woning?  

Door het Secundaire Allocatiepunt kan Eteck apart voor de warmtepomp een eigen elektriciteitsleverancier 

contracteren, los van uw eigen elektriciteitsleverancier voor uw woning of uw elektrische auto. Daardoor kan 

ook het elektriciteitsverbruik apart worden gemeten en geregistreerd, en is goed inzichtelijk hoeveel 

elektriciteit de warmtepomp verbruikt. Zo kunnen ook eventuele storingen makkelijker worden herkend.  

 

Door het secundaire allocatiepunt worden de kosten voor het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp niet 

bij de bewoner, maar bij Eteck in rekening gebracht. De bewoner ‘merkt’ op deze manier op zijn 

elektriciteitsrekening dus niets van de warmtepomp. De kosten die Eteck maakt voor de elektriciteitslevering 

zijn verwerkt in uw tarieven voor de warmtelevering, die door de Warmtewet zijn gereguleerd.  

 

IV. Waarom moet het Secundaire Allocatiepunt via mij lopen? Kan Eteck dit niet zelf met de netbeheerder Stedin 

regelen?  

Op grond van de wet dient het tweede meetpunt (secundaire allocatiepunt) te worden aangevraagd door de 

bewoner bij de netbeheerder. Eteck kan hiervoor niet zelf een contract met de netbeheerder overeenkomen.  

 

V. Wat zijn de veranderingen ten opzichte van de eerdere documentatie? 

De veranderingen zijn zeer beperkt. Bij de verkoopinformatie zit een standaard leveringsovereenkomst met 

voorwaarden. Die zijn gewijzigd. Nu is in de leveringsovereenkomst opgenomen dat de bewoner het secundaire 

aansluitpunt voor de warmtepomp niet mag weghalen of mag gebruiken voor een andere installatie. Verder 

machtigt de bewoner Eteck om op het secundair allocatiepunt een energiecontract te sluiten ten behoeve van 

de warmtepomp. De kosten voor deze elektriciteit worden, zoals gezegd, ook door Eteck aan de 
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elektriciteitsleverancier voldaan. Eteck ontvangt daarvoor ook de factuur. Tot slot is nieuw opgenomen dat u, 

mocht zich bijvoorbeeld een storing voordoen aan de warmtepomp, Eteck toegang verleent om 

reparatiewerkzaamheden uit te (laten) voeren.  

 

VI. Kan ik nog extra allocatiepunten krijgen, bijvoorbeeld voor mijn elektrische auto?  

Ja, het is mogelijk om meerdere allocatiepunten te krijgen, ook buiten dit secundaire allocatiepunt voor de 

warmtepomp. U kunt in totaal over 5(!) extra allocatiepunten beschikken. Naast de warmtepomp kan dat dus 

nog voor 4 andere installaties. Dus er zijn nog voldoende mogelijkheden om een apart elektriciteitscontract af 

te sluiten, bijvoorbeeld voor uw elektrische auto. Op www.Stedin.nl leest u alles over de eenmalige tarieven 

voor het laten aanleggen van nog meer allocatiepunten. 

 

VII. Waarom moet ik Eteck een machtiging geven voor het contracteren van een elektriciteitsleverancier? 

Betekent dit dat ik voor mijn woning niet zelf mijn elektriciteitsleverancier mag kiezen?  

Met de machtiging geeft u Eteck toestemming om een elektriciteitsleveringscontract te sluiten met een 

leverancier ten behoeve van de warmtepomp. Het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp wordt op die 

manier apart gemeten, en de factuur zal door de leverancier dan aan Eteck worden gericht. Deze zal ook door 

Eteck worden voldaan. Als bewoner merkt u dus in feite niets van de warmtepomp op uw elektriciteitsrekening.  

 

Het contract dat Eteck sluit voor het secundaire allocatiepunt ziet alleen op de elektriciteit voor de 

warmtepomp. U behoudt als bewoner de volledige keuzevrijheid voor de elektriciteitsleverancier voor alle 

(overige) elektriciteit die u met uw woning verbruikt.  

 

VIII. Ik zou groene stroom voor de warmtepomp willen gebruiken, daar kan ik nu niet meer voor kiezen! 

Eteck maakt zelf alleen maar gebruik van groene, hernieuwbare energie. Dat is een voorwaarde die tussen uw 

gemeente en Eteck is overeengekomen als onderdeel van de warmtelevering. Door deze gegarandeerde 

groene energie en het gebruik van uw warmtepomp met bodembronnen is de warmtevoorziening van uw 

woning 100% CO2 neutraal. 

 

IX. Hoe zit het met de opbrengst van mijn zonnepanelen? 

Uw zonnepanelen zijn aangesloten op uw eigen woningaansluiting. De panelen zullen dus stroom leveren aan 

uw woning en eventueel terug-leveren aan uw energieleverancier. Dit loopt allemaal via de 

elektriciteitsmeter van uw eigen woning. 

 

X. Kan ik later altijd zelf switchen van elektriciteitsleverancier voor mijn woning? Moet ik dat dan melden aan 

Eteck? 

De elektriciteitsleverancier voor uw woning kunt u gewoon zelf blijven kiezen. Het contract dat Eteck met een 

energieleverancier sluit voor de warmtepomp brengt daar geen verandering in. Ook indien u wilt switchen van 

elektriciteitsleverancier voor uw woning, kunt u dat gewoon zelfstandig regelen. U heeft daar Eteck niet voor 

nodig, en behoudt dus volledige keuzevrijheid. 

 

XI. Wat als er iets gebeurt met Eteck, heb ik dan nog wel gewoon elektriciteit in mijn woning? 

Ja, de elektriciteitslevering voor uw woning staat los van het elektriciteitscontract dat Eteck sluit voor 

(uitsluitend) de warmtepomp. Mocht Eteck, dan wel de door haar gecontracteerde energieleverancier, om wat 

voor reden dan ook ophouden te bestaan, zal de elektriciteitslevering aan de woning gewoon doorgaan. Deze 

staat ook op uw eigen naam. 


