
Je voorschotbedrag 
controleren en 
aanpassen. 
Zo werkt het.



We hebben een speciale 
‘Mijn Warmte’-website waar je snel en 
eenvoudig belangrijke gegevens kunt 
doorgeven, inzien en/of wijzigen. 

Op www.mijnwarmte.nl kun je ook 
je voorschotbedrag controleren 
en aanpassen. Als je regelmatig 
controleert of dit bedrag nog 
klopt met je echte verbruik, dan 
voorkom je verrassingen op je 
jaarafrekening. In dit stappenplan 
lees je hoe je dit doet.

Hoe voorkom je 
verrassingen op je 

jaarafrekening?



Open je internetbrowser en typ www.mijnwarmte.nl in. Je bent nu op 

de website van Mijn Warmte. Let op! De website werkt het beste via

de browsers Safari en Chrome.

Stap 1:
Ga naar www.mijnwarmte.nl Mijn warmte

Huidig voorschot

Uw huidige voorschot is:

€ 160,00 per maand

Voorschot wijzigen

Mijn voorschot

Klantnaam

Op deze pagina kunt u zien wat uw huidige voorschotbedrag is 

en controleren of uw voorschot nog in lijn ligt met uw warmte gebruik. Wij 

adviseren u om uw voorschot regelmatig te controleren en waar nodig 

aan te passen. Op deze manier voorkomt u dat u voor verassingen 

komt te staan op uw jaarafrekening. 

Mijn warmte

Goedemorgen,
welkom bij Mijn Warmte!

E-mailadres

Wachtwoord

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Eerste keer hier?

Nieuwe klantBestaande klant

Dit is het online klantenpanel van Ennatuurlijk. Hier kunt u snel en eenvoudig diverse gegevens 
doorgeven, inzien en wijzigen. Let op! Mijn Warmte werkt het beste via de browsers Safari en 
Chrome.

Contact    |    Storingen    |    Over ons
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Er zijn twee keuzes bij het inloggen. Bekijk goed welke bij jouw situatie past:

Je hebt al een keer ingelogd op Mijn Warmte: Vul dan je e-mailadres 

en wachtwoord in en druk op de button ‘Inloggen’. 

Je bent al langer klant bij ons, maar je bent voor het eerst op  

Mijn Warmte: Druk dan op de button ‘Bestaande klant’.  

Vul daarna je e-mailadres in en druk op ‘Check’. 

Is je e-mailadres bij ons bekend, ontvang je een e-mail met een  

link om je wachtwoord aan te maken. Daarna heb je toegang  

tot Mijn Warmte. 

Is je e-mailadres niet bekend, dan moet je even bellen naar onze 

klantenservice om het e-mailadres door te geven.  

Dit kan via 085-27 34 567.  

Let op! De button ‘Nieuwe klant’ negeren.  

Je bent al klant bij Ennatuurlijk.

Stap 2:
Inloggen op www.mijnwarmte.nl Mijn warmte

Huidig voorschot

Uw huidige voorschot is:

€ 160,00 per maand

Voorschot wijzigen

Mijn voorschot

Klantnaam

Op deze pagina kunt u zien wat uw huidige voorschotbedrag is 

en controleren of uw voorschot nog in lijn ligt met uw warmte gebruik. Wij 

adviseren u om uw voorschot regelmatig te controleren en waar nodig 

aan te passen. Op deze manier voorkomt u dat u voor verassingen 

komt te staan op uw jaarafrekening. 
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Je bent nu ingelogd op jouw ‘Mijn Warmte’-pagina.  

Druk op ‘Mijn voorschot’. 

Je ziet nu het voorschotbedrag wat je maandelijks betaalt.

Stap 3:
Druk op ‘Mijn voorschot’.
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Mijn warmte

Mijn voorschot

Nieuw voorschot

Nieuwe meterstand invoeren Doorgaan zonder nieuwe meterstand

Op basis van uw meterstand maken wij een herberekening van uw voorschot. Als uw voorschot niet meer

in lijn ligt met uw warmtegebruik, dan krijgt u van ons een nieuw passend voorschotadvies. Door dit 

advies op te volgen voorkomt u dat u voor verassingen komt te staan op uw jaarafrekening.

Om u een passend voorschotadvies te kunnen geven, vragen wij u om uw huidige meterstand in te voeren.

Contact    |    Storingen    |    Over ons
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Druk op ‘Voorschot wijzigen’.

Na het drukken op ‘Voorschot wijzigen’ krijg je twee keuzes. Kies op 

welke manier je een herberekening van je voorschotbedrag wilt maken: 

Herberekening door het invoeren van een nieuwe meterstand. Druk 

op de button ‘Nieuwe meterstand invoeren’: ga vervolgens door  

naar stap 5. 

Herberekening zonder het doorgeven van een nieuwe meterstand. 

Druk op de button ‘Doorgaan zonder nieuwe meterstand’:  

ga vervolgens door naar stap 6. 

Let op! Het beste advies krijg je door te kiezen voor het invoeren 

van een nieuwe meterstand. 

Mijn warmte

Mijn voorschot

Klantnaam

Nieuwe meterstand invoeren Doorgaan zonder nieuwe meterstand

Nieuw voorschot

Op basis van uw meterstand maken wij een herberekening van uw voorschot. Als uw voorschot niet meer

in lijn ligt met uw warmtegebruik, dan krijgt u van ons een nieuw passend voorschotadvies. Door dit 

advies op te volgen voorkomt u dat u voor verassingen komt te staan op uw jaarafrekening.

Om u een passend voorschotadvies te kunnen geven, vragen wij u om uw huidige meterstand in te voeren.

Startpagina

Mijn verbruik

Mijn facturen

Verhuizing doorgeven

Mijn gegevens

Tarieven bekijken

Storing in uw
woning?
Bel het storingsnummer
085-2734555

Contact    |    Storingen    |    Over ons

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b



Mijn warmte Klantnaam

Meterstand doorgeven

Datum en adres
Vul hier de opname datum van uw meterstand en uw adres in.

Dit is de opname datum, niet de datum van vandaag.

Datum:

Leveringsadres:

00-00-0000

Straat 1, 1000 AA Stad

Warmte
Meternummer: 12345678

00000,000

Verzend

GJ
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Je bent nu op de pagina waar je een nieuwe meterstand kunt invoeren. 

Ga naar je warmtemeter en schrijf de meterstand op. 

Vul de opname datum, je adres en je meterstand in.  

Druk op de button ‘Verzend’ om een passend voorschotadvies  

te ontvangen.

Stap 5:
Voer een nieuwe meterstand in.
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Verzend

Mijn warmte Klantnaam

Mijn voorschot

Nieuw voorschot
Voorgesteld voorschot tot aan de jaarafrekening:

€140,00 per maand

€100,00 per maand

Huidig voorschot

De jaarafrekening ontvangt u in de maand september.

Vul uw nieuwe gewenste voorschotbedrag in:
Let op! U kunt uw nieuwe voorschot tot minimaal 14,00 euro verlagen. Neemt u liever

het zekere voor het onzekere? Uw voorschot verhogen kan altijd.

140,00

Nieuw voorschot accepteren Huidig voorschot behouden
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Lorem ipsum

Je bent nu op de pagina waar je je voorschotadvies kunt bekijken. Je ziet als eerste het nieuwe 

voorschotadvies (voorgestelde voorschot) en daaronder het voorschot dat je nu maandelijks 

betaalt. Je hebt nu drie keuzes:

Je accepteert het nieuwe voorschot: Dit doe je door op de button ‘Nieuw voorschot 

accepteren ’ te drukken. Je kiest dan om je voorschotbedrag aan te passen naar het 

voorgestelde voorschotadvies.

Je past zelf het voorschotbedrag naar boven of naar beneden aan: Dit doe je door met 

 je cursor in het witte balkje te drukken. Typ nu het bedrag in dat je wilt betalen per maand. 

 Druk daarna op de button ‘Nieuw voorschot accepteren’. 

Let op! Als je het bedrag lager maakt dan het voorgestelde voorschotadvies, kan het zijn dat 

je bij je jaarafrekening moet bijbetalen. Je mag je voorschot verlagen met maximaal 10%. 

Heb je een goede reden om met meer dan 10% te willen verlagen, neem dan contact op  

met onze klantenservice.

Je besluit om het voorschot dat je nu hebt te behouden: Dit doe je door op de button 

‘Huidig voorschot behouden’ te drukken. Je past dus niets aan.  

Let op! Dit kan betekenen dat je bij een te laag voorschotbedrag bij je jaarrekening moet 

bijbetalen. We zullen je dan regelmatig blijven herinneren om je voorschot te verhogen.

Stap 6:
Bekijk je nieuwe voorschot advies.
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Als je je keuze hebt gemaakt en drukt op de button ‘Nieuw voorschot 

accepteren’ of de button ‘Huidig voorschot behouden’ kom je op 

de bevestigings-pagina. 

Je voorschot is succesvol gewijzigd als je de e-mail hebt ontvangen. 

Bij het behouden van het voorschot ontvang je geen e-mail.

Stap 7:
Je ontvangt een e-mail met je 
gewijzigde voorschot.

Uw voorschot is succesvol aangepast. Het nieuwe voorschot bedraagt €194,75 per maand.

Beste mevrouw Hilhorst,

Hartelijke groet,

Ennatuurlijk B.V.

Mijn warmte

Huidig voorschot

Uw huidige voorschot is:

€ 160,00 per maand

Voorschot wijzigen

Mijn voorschot

Klantnaam
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@
Uw voorschot is succesvol aangepast. Het nieuwe voorschot bedraagt €194,75 per maand.

Beste mevrouw Hilhorst,

Hartelijke groet,

Ennatuurlijk B.V.

Uw gegevens worden verwerkt. U ontvangt binnenkort een e-mail van ons. 



Bekijk eerst de antwoorden op veelgestelde vragen via: 

www.ennatuurlijk.nl/veelgestelde-vragen/mijn-warmte

Je kunt ook bellen of mailen met onze klantenservice: 

klantenservice@ennatuurlijk.nl

085-27 34 567

Heb je vragen 
over het controleren 
en aanpassen van je 
voorschotbedrag?

http://www.ennatuurlijk.nl/veelgestelde-vragen/mijn-warmte
mailto:klantenservice%40ennatuurlijk.nl?subject=
tel:085-27 34 567

