Nettarieven Elektriciteit Grootverbruikers
Per 1 januari 2020
Aansluiting MS (1-20 kV) Transport
Vastrecht transportdienst per jaar
Periodieke aansluitdienst per jaar
Periodieke aansluitdienst per meter meerlengte per jaar
Per kW gecontracteerd per jaar *
Per kW max per maand *
Per kWh *
Per kVArh blindvermogen *

€
€
€
€
€
€
€

excl. btw
441,00
1.490,00
8,90
9,20
0,93
0,0072
0,0079

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 en transport voor elektriciteit voor grootverbruikers”.
Periodieke aansluitdienst. Dit is de vaste jaarlijkse vergoeding voor het onderhouden en vervangen van de
elektriciteitsaansluiting. Een elektriciteitsaansluiting is de noodzakelijke verbinding tussen het elektriciteitsnet (hoofdnet) en de
installatie van de klant.
Periodieke aansluitdienst per meter meerlengte per jaar. Dit is de jaarlijkse vergoeding voor het onderhouden en vervangen
van de elektriciteitsaansluiting voor elke meter dat de aansluiting langer is dan 25 meter.
Vastrecht transportdienst. Dit is de vaste jaarlijkse vergoeding voor het beschikbaar stellen en houden van transport van
elektriciteit, onafhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die wordt verbruikt.
Per kWh. Dit is de variabele vergoeding voor het verbruik van elektriciteit gemeten in kWh.
kW max per maand. Dit is de vergoeding voor maximale belasting die is verschuldigd over het hoogste vermogen (kW)
waarvan de verbruiker op enig moment in een maand gebruik heeft gemaakt, bepaald door middel van een maximum meter met
15 minutenwaarden.
kW gecontracteerd. Dit is het maximaal benodigd vermogen dat wordt vastgelegd op basis van afnamen uit het verleden en de
verwachtingen voor het komende jaar. Indien de afnemer een grotere hoeveelheid vermogen laat transporteren en/of afneemt
dan overeenstemt met de omvang van het gecontracteerde vermogen, dan wordt het gecontracteerde vermogen aangepast.
Het nieuwe gecontracteerde vermogen geldt tenminste voor een periode van 12 maanden alvorens deze naar beneden kan
worden aangepast. De vergoeding wordt in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht.
Blindverbruik. Blindverbruik wordt in rekening gebracht indien de arbeidsfactor buiten de grenzen valt, zoals
vastgelegd in de artikelen 2.27 en 3.6 van de Netcode Elektriciteit. Een beschrijving van de volumebepaling is opgenomen in
bijlage 2 van de Meetcode Elektriciteit.
* Deze tarieven zijn lager dan de maximum tarieven zoals door ACM vastgesteld, in verband met het wegvallen van
precariokosten vanaf 2019 heeft RENDO besloten lagere tarieven te hanteren.
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