
Tarieven (eenmalige) aansluitdiensten 

Gas Grootverbruikers per 1 januari 2019 
 

G.A. GV versie 1.0 

 

Nieuwe aansluiting Lage druk 
(t/m 200 mbar) 

Hoge druk 
(> 200 mbar) 

excl. btw excl. btw 

Aansluitpunt     

 > 40 m³/h ≤ 65 m³/h (G40 meter) € 1.270,00 € 7.828,00 
 > 65 m³/h ≤ 100 m³/h (G65 meter) € 1.547,00 € 7.828,00 
 > 100 m³/h ≤ 160 m³/h (G100 meter) € 2.678,00 € 7.828,00 
 > 160 m³/h ≤ 250 m³/h (G160 meter) € 4.842,00 € 7.828,00 
 > 250 m³/h ≤ 400 m³/h (G250 meter) € 5.253,00 € 7.828,00 
 > 400 m³/h ≤ 650 m³/h (G400 meter) € 7.196,00 € 7.828,00 
 > 650 m³/h (G650 meter of groter) € 7.828,00 € 7.828,00 

Resterende deel van de aansluiting 

Additioneel éénmalig aansluittarief voor bovenstaande categorieën 
op aanvraag o.b.v. 

voorcalculatie 
* Normaliter kunnen aansluitingen van 100 m³/h of groter (G100 of groter) niet worden gerealiseerd op het lage druk net. Deze aansluitingen 

zullen technisch gerealiseerd worden op het hoge druk net. 
 

 

Verwijderen aansluiting Lage druk 
(t/m 200 mbar) 

Hoge druk 
(> 200 mbar) 

excl. btw excl. btw 

Verwijderen aansluitpunt > 40 m³/h € 1.240,00 voorcalculatie 
Verwijderen resterende deel van de aansluiting 40 m³/h voorcalculatie voorcalculatie 

 

 

Inschakelen onderhouds- en storingsdienst excl. btw 

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

 

 

Wijzigen van aansluiting (a) ** excl. btw 

Aansluitpunt  

Alle capaciteiten voorcalculatie 

Resterende deel van de aansluiting 

Alle capaciteiten voorcalculatie 
(a) 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. 

** Heeft u een aansluiting > 40 m³/h en dient, bij de door u aangevraagde wijziging, uw meetinrichting ook te worden gewijzigd, dan dient u 

hiervoor contact op te nemen met uw meetverantwoordelijke. 
 

 

Toelichting
 

Algemeen. Alle bovenstaande bedragen en tarieven worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (btw) 

en/of andere daarvoor verschuldigde overheidsheffingen. De tarieven zijn in overeenstemming met de door de Autoriteit 

Consument en Markt (ACM) vastgestelde tarieven en gelden totdat nieuwe tarieven zijn vastgesteld. De tarieven maken 

onderdeel uit van de "Algemene Voorwaarden 2008 voor aansluiting gas voor grootverbruikers”. 

Aansluitpunt. Het aansluitpunt is het deel van de aansluiting vanaf het gastransportnet tot en met de eerste afsluiter. 

Resterende deel van de aansluiting. Het niet gereguleerde deel van de gasaansluiting betreft de verbinding tussen de eerste 

afsluiter en klantinstallatie. 

Verwijderen van een aansluiting. Bij verwijdering van het aansluitpunt wordt deze afgekoppeld van het hoofdnet. Op verzoek 

van de aangeslotene kan tevens de invoering, meteropstelling en/of aansluitleiding worden verwijderd.  


