Tarievenregeling aan- en afsluiten elektriciteit
Per 1 januari 2022
Afsluiten en heraansluiten aansluiting op eigen verzoek
Kleinverbruik
Afsluiten van aansluiting
Weghalen van de meetinrichting t.b.v. tijdelijke afsluiting
Aanbrengen slot op de meetinrichting t.b.v. tijdelijke afsluiting (per slot)
Heraansluiten van aansluiting
Herplaatsen van de meetinrichting na tijdelijke afsluiting
Verwijderen slot van de meetinrichting (per slot)
Herstellen onderbreking buiten het perceel

excl. btw

incl. btw

€
€

74,24 €
55,20 €

89,83
66,79

€
€
€

74,24 €
55,20 €
388,76 €

89,83
66,79
470,40

Afsluiten aansluiting in geval van wanbetaling / einde levering / contractloos
Kleinverbruik
excl. btw
incl. btw
Verwijderen meetinrichting
€
171,67 €
207,72
Onderbreken buiten het perceel
€
432,08 €
522,82
Plaatsen slot (per slot)
€
153,00 €
185,13
Afsluiten en heraansluiten aansluiting
Grootverbruik
Afsluiten of heraansluiten grootverbruikaansluiting (≥ 3x100A)

excl. btw
voorcalculatie

incl. btw

Incassovergoeding in geval van wanbetaling
Administratiekosten per eerste wanbetaling/incasso
Administratiekosten per tweede wanbetaling/incasso

excl. btw
incl. btw
€
15,00 €
18,15
€
20,00 €
24,20

Overige tarieven
Contractloos elektriciteit
Boete voor onbevoegd verwijderen van een slot (per slot)
Boete bij strijdige handelingen

excl. btw
incl. btw
€
60,00 €
72,60
€
135,00
n.v.t.
€
135,00
n.v.t.

Toelichting
Algemeen. De incassovergoeding in geval van wanbetaling betreft de in artikel 15.9 van de “Algemene Voorwaarden voor
aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)” genoemde vergoeding. Naast de bovenvermelde
tarieven, behoudt RENDO het recht voor om, conform de genoemde algemene voorwaarden, in geval van te late betaling
wettelijke rente en vergoeding van de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke inning in rekening te brengen.
Afsluiten en heraansluiten van aansluiting op eigen verzoek. Dit betreffen de tarieven voor het op verzoek van de
aangeslotene, op met de aangeslotene overeengekomen tijdstip, afsluiten of heraansluiten van een aansluiting. Dit gebeurt
normaliter door het plaatsen of verwijderen van een slot. Een tijdelijke afsluiting is mogelijk voor een duur van ten hoogste 12
maanden. Duurt de periode langer dan is er geen sprake meer van een tijdelijke situatie en dient verwijdering van de aansluiting
aangevraagd te worden. De tarieven gelden per slot/meetinrichting/aansluiting, ongeacht het aantal allocatiepunten.
Afsluiten van aansluiting in geval van wanbetaling / einde levering / contractloos. Uitgangspunt voor de afsluittarieven is
dat in geval van wanbetaling, einde levering of bij geen leverancierscontract, de afsluiting niet op verzoek van de aangeslotene
plaatsvindt, maar dat sprake is van een onvrijwillige afsluiting. De mogelijkheden zijn het plaatsen van een slot, het verwijderen
van een meetinrichting (beide binnen het perceel) of middels het onderbreken van de aansluiting (buiten het perceel). Een
tijdelijke afsluiting binnen het perceel is mogelijk voor een duur van ten hoogste 12 maanden. Duurt de periode langer dan is er
geen sprake meer van een tijdelijke situatie en dient verwijdering van de aansluiting aangevraagd te worden. De tarieven
gelden per slot/meetinrichting/aansluiting, ongeacht het aantal allocatiepunten.
Contractloos elektriciteit. Dit is het tarief wat aan een kleinverbruiker in rekening wordt gebracht bij het ontbreken van een
leveringscontract. In deze gevallen heeft de huurder of eigenaar verzuimd tijdig een energieleverancier aan te melden voor de
aansluiting. Het tarief geldt per aansluiting.
Boete voor het onbevoegd verwijderen van een slot. Deze boete wordt in rekening gebracht indien een geplaatst slot op
onbevoegde wijze wordt verwijderd.
Boete bij strijdige handelingen. Deze boete wordt o.b.v. artikel 4.7 van de genoemde algemene voorwaarden in rekening
gebracht in geval van de in artikel 4 genoemde overtredingen.
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