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Transporttarieven excl. btw 

Vastrecht per jaar € 18,00 
Capaciteitsafhankelijk tarief per eenheid rekencapaciteit in m³/h per jaar € 29,29 

 

 

Capaciteitstarieven 

Capaciteit Metertype* Capaciteitsafhankelijk per jaar 

Meetdruk ≤ 200 mbar Rekencapaciteit excl. btw 

7. > 40 m³/h ≤ 65 m³/h Gasmeter G40 40 m³/h € 1.171,60 
8. > 65 m³/h ≤ 100 m³/h Gasmeter G65 65 m³/h € 1.903,85 
9. > 100 m³/h ≤ 160 m³/h Gasmeter G100 100 m³/h € 2.929,00 
10. > 160 m³/h ≤ 250 m³/h Gasmeter G160 160 m³/h € 4.686,40 
11. > 250 m³/h ≤ 400 m³/h Gasmeter G250 250 m³/h € 7.322,50 
12. > 400 m³/h ≤ 650 m³/h Gasmeter G400 250 m³/h € 7.322,50 
13. > 650 m³/h Gasmeter G650 en hoger 250 m³/h € 7.322,50 

 

* Bij een aansluiting in hoge druk (>200 mbar) kan het type gasmeter afwijken. 
 

 

Aansluittarieven  

Capaciteit Gereguleerde 
aansluitdienst 

per jaar  
Lage druk 

Niet gereguleerde 
aansluitdienst  

per jaar  
Lage druk 

Gereguleerde 
aansluitdienst 

per jaar  
Hoge druk 

Niet gereguleerde 
aansluitdienst  

per jaar  
Hoge druk 

excl. btw excl. btw excl. btw excl. btw 

7. > 40 m³/h ≤ 65 m³/h € 53,20 € 107,75 € 174,00 € 170,00 
8. > 65 m³/h ≤ 100 m³/h € 53,20 € 107,75 € 174,00 € 170,00 
9. > 100 m³/h ≤ 160 m³/h € 92,40 € 127,00 € 196,00 € 194,75 
10. > 160 m³/h ≤ 250 m³/h € 96,25 € 183,00 € 205,00 € 289,75 
11. > 250 m³/h ≤ 400 m³/h € 112,00 € 201,75 € 211,25 € 318,25 
12. > 400 m³/h ≤ 650 m³/h € 120,00 € 210,75 € 221,00 € 332,75 
13. > 650 m³/h € 120,00 € 245,75 € 221,00 € 386,00 

 

 

Toelichting
 

Algemeen. Alle bovenstaande bedragen, belastingen en tarieven worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde 

omzetbelasting (btw) en/of andere daarvoor verschuldigde overheidsheffingen. Deze tarieven zijn in overeenstemming met de 

door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgestelde tarieven en gelden totdat nieuwe tarieven zijn vastgesteld. Deze 

tarieven maken onderdeel uit van de "Algemene Voorwaarden 2008 voor aansluiting gas voor grootverbruikers” en "Algemene 

Voorwaarden 2008 voor transport gas voor grootverbruikers”. 

Profiel grootverbruikers. Tot deze categorie behoren afnemers met een capaciteit vanaf 40 m³/h die geen gebruik maken van 

afstandsuitlezing voor de centrale marktprocessen. Veelal gaat het dan om aansluitingen met een G40 gasmeter of groter. 

Vastrecht transportdienst. Dit is de vaste jaarlijkse vergoeding voor het beschikbaar stellen en houden van transport van gas, 

onafhankelijk van de hoeveelheid gas die wordt verbruikt. 

Capaciteitsafhankelijk tarief. Voor de grootverbruik aansluitingen worden zeven capaciteitscategorieën onderscheiden. Iedere 

aansluiting wordt in één van deze categorieën ingedeeld. Aansluitingen worden ingedeeld in de genoemde 

capaciteitscategorieën op basis van het beslag dat zij individueel leggen op de capaciteit van het netwerk. Deze indeling berust 

op een indeling op basis van een virtueel gecontracteerd transportvermogen, waarbij wordt uitgegaan van een afgeleide van de 

fysiek/technisch maximaal af te nemen transportcapaciteit. De rekencapaciteit wordt vervolgens vermenigvuldigd met het 

capaciteitsafhankelijk tarief. 

Gereguleerde aansluitdienst. Dit is de vaste jaarlijkse vergoeding voor het onderhouden en vervangen van het aansluitpunt op 

het gasnet. Een aansluitpunt is het deel van de aansluiting vanaf het gastransportnet tot en met de eerste afsluiter.  
Niet gereguleerde aansluitdienst. Dit is de jaarlijkse vergoeding voor het onderhouden en vervangen van het niet 

gereguleerde deel van de gasaansluiting dat in rekening wordt gebracht indien dit deel van de aansluiting door RENDO is 

aangelegd. Het niet gereguleerde deel van de gasaansluiting betreft de verbinding tussen de eerste afsluiter en klantinstallatie. 


