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Algemeen 

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

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

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

De tarieven maken onderdeel uit van de “Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas 

voor kleinverbruikers (versie 2013)". 

 

Kleinverbruikers 
Tot deze categorie behoren klanten met een aansluitwaarde van 0 t/m 3x80A. Voor klanten met een 

aansluitwaarde groter dan 3x80A of een geschakelde aansluiting op het LS net, gelden andere tarieven. 

 

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 wordt geen 

capaciteitsafhankelijk transporttarief in rekening gebracht. 

 

Meerdere leveranciers op een aansluiting 
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. De 

aansluit- en transportvergoeding wordt per aansluiting, en de meterhuur per allocatiepunt, in rekening gebracht. 

 

Nettarieven 
De nettarieven voor elektriciteit zijn opgebouwd uit de tarieven voor (1) transportdienst, (2) aansluitdienst en (3) 

meterhuur. 

 

1. Transportdienst 
De tarieven voor de transportdienst bestaan uit; 

 een vastrecht en; 

 een capaciteitsafhankelijk tarief. 

 

Vastrecht transportdienst 

Dit is de vaste jaarlijkse vergoeding voor het beschikbaar stellen en houden van transport van elektriciteit, 

onafhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting. 
 

Vastrecht transportdienst per jaar excl. btw incl. btw 

0 t/m 3x80A € 18,00 € 21,78 
 

Capaciteitsafhankelijk transporttarief 

Dit is de vaste jaarlijkse vergoeding voor het beschikbaar stellen en houden van transport van elektriciteit, 

afhankelijk van het maximaal beschikbaar gestelde vermogen van de aansluiting. Voor aansluitingen met een 

aansluitwaarde van 0 t/m 3x80A worden de werkelijke kW's niet gemeten maar gelden de vermelde forfaitaire 

waarden
1
. 

 

Capaciteitsafhankelijk transporttarief per forfaitaire kW per jaar excl. btw incl. btw 

0 t/m 3x80A € 29,52 € 35,72 
 

  

                                                           
1 artikel 3.7.13A van de Tarievencode Elektriciteit geldend vanaf 1 januari 2017 
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Aansluitwaarde Forfaitaire kW’s Capaciteitsafhankelijk bedrag per 
jaar 

excl. btw incl. btw 

1-fase t/m 1x10A* 0,5 € 14,76 € 17,86 
1-fase >1x10A en 3-fase t/m 3x25A 4 € 118,08 € 142,88 
> 3x25A t/m 3x35A** 20 € 590,40 € 714,38 
> 3x35A t/m 3x50A 30 € 885,60 € 1.071,58 
> 3x50A t/m 3x63A 40 € 1.180,80 € 1.428,77 
> 3x63A t/m 3x80A 50 € 1.476,00 € 1.785,96 

* Met uitzondering van aansluitingen t/m 1x6A geschakeld 

** Inclusief 3x40 automaten 

 

2. 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 uw installatie. 
 

Aansluitdienst per jaar excl. btw incl. btw 

Periodieke aansluitdienst ≤ 3x25A per jaar € 22,57 € 27,31 
Periodieke aansluitdienst > 3x25A t/m 3x80A per jaar € 37,69 € 45,60 

 

3. Meterhuur 
Dit is de vaste jaarlijkse vergoeding voor het beschikbaar stellen en onderhouden van een elektriciteitsmeter en de 

driejaarlijkse fysieke meteropname. 
 

Meterhuur per allocatiepunt per jaar excl. btw incl. btw 

0 t/m 3x80A € 28,67 € 34,69 
 

De metermarkt voor grootverbruikers is niet gereguleerd. Voor de desbetreffende tarieven verwijst N.V. RENDO u 

naar de tarieven van uw meetverantwoordelijke. 


