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Nieuwe aansluiting Aansluiting t/m 25 meter Meerlengte per meter 

excl. btw incl. btw excl. btw incl. btw 

1. 0 t/m 1x6A LS geschakeld € 330,00 €      399,30  € 17,75 €    21,48 
2. 0 t/m 3x25A en 1x40A € 685,00 €      828,85  € 20,50 €    24,81 
3. > 3x25A t/m 3x40A € 790,00 €      955,90  € 23,50 €   28,44  
3. > 3x40A t/m 3x50A € 890,00 €   1.076,90  € 23,50 €    28,44  
3. > 3x50A t/m 3x63A € 940,00 €   1.137,40  € 26,00 €    31,46  
3. > 3x63A t/m 3x80A € 1000,00 €   1.210,00  € 26,00 €    31,46  

 

Wijzigen van aansluiting (a) (b) (c) excl. btw incl. btw 

Verplaatsen meetinrichting en wijzigen aansluiting binnen perceel     

Verplaatsen aansluiting ≤ 1x6A LS geschakeld voorcalculatie 
Verplaatsen aansluiting 0 t/m 3x80A (niet zijnde LS geschakeld) € 204,13 € 247,00 
Allocatiepunt voorcalculatie 
Wijzigen aansluitwaarde van een aansluiting  

Verzwaren aansluitwaarde 1x25A naar 1x40A gratis 
Verzwaren aansluitwaarde 1x25A/1x40A naar 3x25A € 227,27 € 275,00 
Verzwaren overige aansluitwaarden voorcalculatie 

met een minimum van het verschil tussen eenmalige aansluittarieven 
van de nieuwe en de oude capaciteit, maar in ieder geval minimaal 

€ 105,99 € 128,25 

Verlagen aansluitwaarde 0 t/m 3x80A € 105,99 € 128,25 

Per meter nieuwe aansluitkabel  

Kabel 4x6 mm2 € 29,34 € 35,50 
Kabel 4x10 mm2 € 32,23 € 39,00 
Kabel 4x16 mm2 € 37,19 € 45,00 
Kabel 4x25 mm2 € 47,93 € 58,00 
Overige kabels voorcalculatie 

 

Verwijderen van aansluiting (d) excl. btw incl. btw 

Verwijderen aansluiting ≤ 1x6A LS geschakeld (t/m 5 meter) € 280,00 € 338,80 
Verwijderen LS aansluiting t/m 3x80A (t/m 5 meter) € 425,00 € 514,25 
Aanvullend per meter verwijderde aansluitkabel € 12,00 € 14,52 

 

Bouwaansluiting excl. btw incl. btw 

0 t/m 3x25A en 1x40A € 429,75 € 520,00 
> 3x25A t/m 3x80A voorcalculatie 

met een minimum van € 429,75 € 520,00 
 

Inschakelen onderhouds- en storingsdienst excl. btw incl. btw 

Indien naar oordeel RENDO terecht gratis 
Indien naar oordeel RENDO ten onrechte € 60,00 € 72,60 

 

Controle van de elektriciteitsmeter door afhankelijke derde waarbij excl. btw incl. btw 

Meter voldoet aan normen Metrologiewet € 338,84 € 410,00 
Meter voldoet niet aan normen Metrologiewet gratis* 

*Tenzij sprake is van overtreding van artikel 4 lid 6 sub c van de genoemde algemene voorwaarden 

 

Prioriteitsplaatsing slimme meetinrichting (e) excl. btw incl. btw 

T/m 3x80A € 60,00 € 72,60 
T/m 3x80A (bij geen gasaansluiting) € 56,00 € 67,76 

 

 
 

Algemeen. Daar waar geen wettelijk verschuldigde omzetbelasting (btw) en/of andere daarvoor verschuldigde overheids-

heffingen zijn vermeld zullen bovenstaande tarieven hiermee worden verhoogd. De tarieven zijn in overeenstemming met de 

door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgestelde tarieven en gelden totdat nieuwe tarieven zijn vastgesteld. De 
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tarieven maken onderdeel uit van de "Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor 

kleinverbruikers (versie 2013)". 

Aansluittarieven en meerlengte. Dit betreffen de tarieven voor het tot stand brengen van een standaard aansluiting op het 

elektriciteitsnet.  

Meerlengte. De meerdere lengte boven de 25 meter van de aansluiting gemeten vanaf de plaats van de meetinrichting tot het 

midden van de openbare weg waarlangs of waaronder zich de distributiekabel bevindt waarop wordt aangesloten. 

Wijzigen aansluitwaarde. Deze tarieven hebben betrekking op alle aansluitcategorieën en gelden binnen een 

aansluitcategorie. Wordt een aansluitgrens overschreden, dan geldt voor de wijziging het tarief van een nieuwe aansluiting en 

eventueel de kosten van het verwijderen.  

Categorieën. Voor nieuwe en gewijzigde aansluitingen zijn de volgende aansluitcategorieën en de daarbij behorende 

transportcategorieën te onderscheiden; 
 

 Aansluitcategorie Transportcategorie 

1. 0 t/m 1x6A LS geschakeld Aansluiting LS geschakeld 

2. 0 t/m 3x25A en 1x40A Aansluiting 0 t/m 3x25A 

3. > 3x25A t/m 3x80A Aansluiting > 3x25A t/m 3x80A 

4. > 3x80A t/m 3x225A Aansluiting LS 

5. > 0,15 MVA t/m 1,2 MVA Aansluiting Trafo MS/LS 

6. > 1,2 MVA t/m 2 MVA Aansluiting MS Distributie 

7. > 2 MVA t/m 5 MVA Aansluiting MS Transport** 

8. > 5 MVA t/m 10 MVA Aansluiting MS Transport** 
** Bij een rechtstreekse aansluiting op het 110/10 KV onderstation. Indien dit niet het geval is, behoort de aansluiting tot de transportcategorie MS Distributie. 

 

Verwijderen aansluiting. Bij een verwijdering wordt de aansluiting afgekoppeld van het hoofdnet en de invoering, 

meteropstelling en de gehele aansluitkabel weggenomen. Voor aansluitingen met een lengte boven de 5 meter wordt in 

aanvulling op het standaardtarief tevens een tarief per meter verwijderde aansluitkabel in rekening gebracht. De lengte van de 

aansluiting wordt gemeten vanaf de plaats van de meetinrichting tot het midden van de openbare weg waarlangs of waaronder 

zich de distributiekabel bevindt waarop wordt aangesloten. Deze tarieven zijn exclusief het opnemen en herstellen van 

verharding op het terrein van de aangeslotene. 

Bouwaansluiting. Wanneer een bouwaansluiting wordt omgezet in een definitieve aansluiting is alsnog het tarief verschuldigd 

behorende bij de desbetreffende aansluitwaarde zoals bij de aansluittarieven vermeld. 

Zuivere terugleveraansluiting. Een aansluiting waarachter zich uitsluitend één of meer productie-installatie(s) bevind(t)(en) en 

geen ander verbruik dan het eigen verbruik van de desbetreffende productie-installatie(s). Voor deze aansluiting worden 

dezelfde tarieven (eenmalige) aansluitdiensten in rekening gebracht als bij een standaard aansluiting. 

Meerdere leveranciers op een aansluiting (MLOEA). Een aansluiting waarachter zich één of meerdere secundaire 

allocatiepunt(en) bevind(t)(en) waardoor voor de energie-uitwisseling per allocatiepunt een afzonderlijke 

leveringsovereenkomst(en) kan worden afgesloten. Voor deze MLOEA aansluiting worden dezelfde tarieven (eenmalige) 

aansluitdiensten in rekening gebracht als bij een standaard aansluiting. 
 

 

 

 

(a) Bij het aanvragen van een wijziging waarbij ook uw meetinrichting dient te worden gewijzigd, zal RENDO contact opnemen met uw 

meetverantwoordelijke. 

(b) Deze vergoeding mag niet hoger zijn dat de kosten van een nieuwe aansluiting inclusief eventuele meerlengte plus de kosten van het 

verwijderen van een aansluiting. 

(c) Dit tarief is opgebouwd uit de gemiddelde kosten van arbeid (95%) en materiaal en/of gereedschap (5%) voor deze werkzaamheden. 

(d) Dit tarief is opgebouwd uit de gemiddelde kosten van arbeid (98%) en materiaal en/of gereedschap (2%) voor deze werkzaamheden. 

(e) Niet zijnde aansluitingen volgens artikel 1 lid 2 en 3 Elektriciteitswet. 


