
  

 
 

   
 

Veelgestelde vragen 
 
Waarom neemt Ennatuurlijk de warmtelevering over? 

Hydreco zal zich gaan richten op consultancy en warmte en koude projecten voor zakelijke klanten. 
Daarom heeft zij gezocht naar een nieuwe en ervaren leverancier voor haar 1.400 
klanten. Ennatuurlijk is er trots op de klanten en de netten, waaronder het net in uw woonplaats, 
over te nemen. Ennatuurlijk is met ruim 85.000 consumenten en 1.200 zakelijke klanten het grootste 
gespecialiseerde warmtebedrijf in Nederland met landelijke spreiding.  
 

Moet ik mezelf aanmelden bij Ennatuurlijk? 

Nee, u hoeft zelf geen aanmelding door te geven. Wij zorgen voor een klantnummer met de juiste 
gegevens. Als uw gegevens wijzigen, kunt u die na het ontvangen van onze welkomstbrief begin 
maart aanpassen via uw account op Mijn Warmte. 
 
Kan ik zelf een account aanmaken voor Mijn Warmte? 
Nee, dat is op dit moment nog niet mogelijk. In het SEPA formulier, waar u uw gewenste betaalwijze 
aan ons doorgeeft, kunt u ons laten weten of u gebruik wilt maken van een Mijn Warmte-account. 
Wij sturen u dan via e-mail uw toegangslink. Op Mijn Warmte kunt u onder andere uw persoons-, 
factuur-, en verbruiksgegevens inzien.  
 
Blijft de warmtelevering actief tijdens de overgang? 

Ja, de warmtelevering blijft actief. Er verandert niets aan uw aansluiting. Ook de warmte- 
en koudelevering gaat zonder onderbreking door. Wel nieuw is dat u uw warmte en koude vanaf 
streefdatum 1 maart 2021 aan Ennatuurlijk betaalt. Binnenkort ontvangt u van Ennatuurlijk een 
introductiebrief met alle informatie om uw overstap soepel te laten verlopen.  
 

Verandert er iets aan mijn tarieven? 

Nee, er verandert niets aan uw tarieven. U betaalt hetzelfde tarief voor uw warmte als wat 
u bij Hydreco betaalde. Uw maandelijkse voorschot wijzigt mogelijk wel. U kunt uw tarieven inzien 
via Mijn Warmte nadat uw account is geactiveerd.   
  
Blijft mijn voorschot hetzelfde? 

Nee, op basis van de historische verbruiksgegevens die wij van Hydreco hebben ontvangen, 
berekenen wij nieuwe voorschotten. Dit nieuwe voorschotbedrag nemen we op in uw 
welkomstbrief.   
 
Kunnen wij bij Ennatuurlijk ook per kwartaal betalen?  
Nee, u betaalt bij ons een maandelijks voorschotbedrag. De optie om dit per kwartaal te doen 
hebben wij niet.   
 
Hoe regel ik automatische incasso? 

Via dit https://ennatuurlijk.nl/sepa-formulier formulier kunt u uw betalingsvoorkeur aan ons 
doorgeven. We vragen u het formulier in te vullen en naar ons te versturen voor 8 maart 2021.  
  
  

https://ennatuurlijk.nl/sepa-formulier
https://ennatuurlijk.nl/sepa-formulier


  

 
 

   
 

Blijft mijn automatische incasso behouden? 

Wij mogen uw betalingsvoorkeur zonder uw toestemming niet van Hydreco overnemen. Het is 
daarom belangrijk om uw betalingsvoorkeur aan ons door te geven. U doet dit eenvoudig via dit 
formulier: https://ennatuurlijk.nl/sepa-formulier  
Wist u dat u korting krijgt op de service- en administratiekosten als u ons machtigt voor 
automatische incasso? Zo bespaart u per jaar € 12,00.   
   
Let op, wilt u de korting op service- en administratiekosten al ontvangen op uw eerste 
voorschotfactuur? Zorg dan dat u uw betalingsvoorkeur voor 8 maart 2021 doorgeeft.  
 
Wanneer krijg ik mijn jaarafrekening? 

U krijgt uw jaarafrekening van Ennatuurlijk voortaan in maart. Uw eerstvolgende jaarafrekening 
ontvangt u daarom in maart 2022. Dit is anders dan u gewend was bij Hydreco maar zorgt er wel 
voor dat u een volledig jaar gefactureerd krijgt. 
 

Krijg ik een andere afleverset? 

Nee, u behoudt uw huidige afleverset. Heeft u geen warmte of koude? Of ervaart u 
problemen met uw afleverset? Bel dan vanaf 1 maart 2021 onze storingsdienst via 085-2734555. 
Onze storingsdienst is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Mocht vervanging van 
uw afleverset nodig zijn, dan vervangt Ennatuurlijk deze.   
  
Is uw afleverset eigendom van de woningbouwcorporatie? Neem dan contact met hen op.   
 

Waar kan ik terecht met storingen? 

Vervelend dat u geen warmte of koude heeft! Voor Ennatuurlijk staat een betrouwbare levering van 
warmte en koude voorop. Daarom houden we onze warmtenetten scherp in de gaten en controleren 
en verbeteren we onze installaties regelmatig. Onderhoudswerkzaamheden kondigen we altijd ruim 
van tevoren aan per e-mail of, als we uw e-mailadres niet hebben, per brief. Eventuele hinder die u 
van de werkzaamheden ondervindt, proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken.   
  
Via https://ennatuurlijk.nl/consument/storingen  kunt u controleren of er werkzaamheden gepland 
zijn voor uw warmtenet. U kunt onze storingsdienst vanaf 1 maart 2021 bereiken via 085-2734555. 
Onze storingsdienst is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.   
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