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Transportdienst (contractduur minimaal 12 maanden) excl. btw 

Vastrecht per jaar € 612,85 
Per m³/n per uur per jaar gecontracteerde capaciteit bij aansluiting op   

lage druk € 27,90 
hoge druk € 18,95 

 

 

Aansluitdienst Lage druk Hoge druk 

excl. btw excl. btw 

Vastrecht aansluiting per jaar     
7. > 40 m³/h ≤ 65 m³/h € 250,00 € 1.210,00 
8. > 65 m³/h ≤ 100 m³/h € 250,00 € 1.210,00 
9. > 100 m³/h ≤ 160 m³/h € 300,00 € 1.210,00 
10. > 160 m³/h ≤ 250 m³/h € 300,00 € 1.210,00 
11. > 250 m³/h ≤ 400 m³/h € 300,00 € 1.210,00 
12. > 400 m³/h ≤ 650 m³/h € 325,00 € 1.210,00 
13. > 650 m³/h ≤ 1.000 m³/h   € 1.210,00 
14. > 1.000 m³/h ≤ 1.600 m³/h   € 1.210,00 
15. > 1.600 m³/h *  voorcalculatie 

 

(*) Tarief wordt per aansluiting bepaald 
 

 

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”. 

Telemetrie grootverbruikers. Tot deze categorie behoren afnemers met een capaciteit vanaf 40 m³/uur die beschikken over 

een dagelijkse of uurlijkse afstandsuitlezing van de meetinrichting op de aansluiting en deze gebruiken voor de centrale 

marktprocessen, of op grond van de Meetcode Gas – RNB daar over dienen te beschikken. 

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. 

Per m³/n per uur gecontracteerde capaciteit. Dit is de vergoeding voor het beschikbaar stellen en houden van transport van 

gas, afhankelijk van de capaciteit die is gecontracteerd. Het tarief is lager dan het maximum tarief zoals door ACM vastgesteld, 

in verband met het wegvallen van precariokosten vanaf 2019 heeft RENDO besloten een lager tarief te hanteren. 

Vastrecht aansluiting. Dit is de vaste jaarlijkse vergoeding voor het onderhouden en vervangen van de aansluiting. Per 1 

januari 2020 is de gehele aansluiting gereguleerd. Voor de categorie > 1.600 m3/uur gelden tarieven op basis van 

voorcalculatie. 


