Tarieven (eenmalige) aansluitdiensten
Gas Kleinverbruikers per 1 januari 2022
Nieuwe aansluiting

Aansluiting t/m 25 meter
excl. btw
incl. btw

Lage druk
0-10 m³/h (G4-G6 meter)
10-25 m³/h (G10-G16 meter)
25-40 m³/h (G25 meter)
Hoge druk
0-40 m³/h

€
640,00 €
€ 1.400,00 €
€ 2.040,00 €

Meerlengte per meter
excl. btw
incl. btw

774,40
1.694,00
2.468,40

€
€
€

op aanvraag

Inschakelen onderhouds- en storingsdienst
Indien naar oordeel RENDO terecht
Indien naar oordeel RENDO ten onrechte
Controle van de gasmeter (t/m G25) door
onafhankelijke derde waarbij
Meter voldoet aan normen Metrologiewet
Meter voldoet niet aan normen Metrologiewet

21,42
31,76
25,11

op aanvraag

Wijzigen van aansluiting (a) (b)
Verplaatsen meetinrichting en wijzigen aansluiting binnen perceel
0-10 m³/h (G4-G6 meter)
> 10 m³/h
met een minimum van
Wijzigen capaciteit van een aansluiting
Verlagen van G10 t/m G25 naar G4/G6
Verlagen binnen dezelfde groep
Overige capaciteitswijzigingen
Per meter nieuwe aansluitleiding
0-10 m³/h (G4-G6 meter)
10-25 m³/h (G10-G16 meter)
25-40 m³/h (G25 meter)
Verzwaren van alleen metercapaciteit
Verzwaren van G4 naar G6
Overige verzwaringen
met een minimum van het verschil tussen de eenmalige
aansluittarieven van de nieuwe en de oude capaciteit, maar in ieder
geval minimaal
Wijzigen hoge druk aansluiting
Alle capaciteiten
Verwijderen van aansluiting (c)
Laagbouw
Verwijderen lage druk gasaansluiting 0-40 m³/h (t/m 5 meter)
Aanvullend per meter verwijderde aansluitleiding
Hoogbouw
Verwijderen lage druk gasaansluiting 0-40 m³/h (t/m 5 meter)
Aanvullend per meter verwijderde aansluitleiding

17,70 €
26,25 €
20,75 €

excl. btw
€
€
€
€
€
€
€

incl. btw

208,90 €
252,77
voorcalculatie
400,85 €
485,03
400,85 €
485,03
227,65 €
275,46
voorcalculatie
17,70 €
26,25 €
20,75 €

21,42
31,76
25,11

gratis
voorcalculatie
€

227,65 €

275,46

voorcalculatie
excl. btw

incl. btw

€
€

583,70* €
16,60* €

706,28*
20,09*

€
€

144,35* €
16,60* €

174,66*
20,09*

excl. btw
€
Capaciteit t/m 16 m³/h
excl. btw
incl. btw
€ 349,40 € 422,77
gratis **

gratis
60,00 €

incl. btw
72,60

Capaciteit vanaf 16 m³/h
excl. btw
incl. btw
€
381,55 € 461,68
gratis **

*Een verwijdering op verzoek van de aangeslotene wordt tijdelijk kosteloos uitgevoerd indien de werkzaamheden na 1 maart 2021 plaatsvinden.
**Tenzij sprake is van overtreding van artikel 4 lid 6 sub c van de genoemde algemene voorwaarden

Toelichting
Algemeen. Daar waar geen wettelijk verschuldigde omzetbelasting (btw) en/of andere daarvoor verschuldigde
overheidsheffingen zijn vermeld zullen bovenstaande tarieven hiermee worden verhoogd. De tarieven zijn in overeenstemming
met de door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgestelde tarieven en gelden totdat nieuwe tarieven zijn vastgesteld.
(a) Deze vergoeding mag niet hoger zijn dat de kosten van een nieuwe aansluiting inclusief eventuele meerlengte plus de kosten van het verwijderen van een
aansluiting.
(b) Dit tarief is opgebouwd uit de gemiddelde kosten van arbeid (92%) en materiaal en/of gereedschap (8%) voor deze werkzaamheden.
(c) Dit tarief is opgebouwd uit de gemiddelde kosten van arbeid (97%) en materiaal en/of gereedschap (3%) voor deze werkzaamheden.
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Tarieven (eenmalige) aansluitdiensten
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De tarieven maken onderdeel uit van de “Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor
kleinverbruikers (versie 2013)”.
Aansluittarieven en meerlengte. Dit betreffen de tarieven voor het tot stand brengen van een aansluiting op het gasnet. Een
aansluiting op lage druk heeft een gegarandeerde leveringsdruk van 23,4 mbar of een niet-gegarandeerde leveringsdruk groter
dan 23,4 mbar en kleiner dan of gelijk aan 100 mbar. Tarieven voor een aansluiting op hoge druk zijn op aanvraag.
Meerlengte. Onder meerlengte wordt verstaan de meerdere lengte boven de 25 meter gemeten vanaf de plaats van de
meetinrichting tot het midden van de openbare weg waarlangs of waaronder zich de hoofdleiding bevindt waarop wordt
aangesloten. Het meerlengte tarief is ter dekking van de meerkosten van de aanleg als direct gevolg van het langer zijn van de
aansluitleiding dan 25 meter (indien sprake is van een geveldoorvoer wordt deze lengte bepaald op 4 meter). De in rekening
gebrachte meerlengte mag maximaal 1,3 maal de afstand tot het dichtstbijzijnde punt in het gastransportnet met een drukniveau
dat tenminste gelijk is aan de leveringsdruk, gemeten in een rechte lijn vanaf het overdrachtspunt zijn.
Verwijderen van een aansluiting. Bij een verwijdering wordt de aansluiting afgekoppeld van het hoofdnet en de invoering,
meteropstelling en de gehele aansluitleiding weggenomen. Voor aansluitingen met een lengte boven de 5 meter wordt in
aanvulling op het standaardtarief tevens een tarief per meter verwijderde aansluitleiding in rekening gebracht. De lengte van de
aansluiting wordt gemeten vanaf de plaats van de meetinrichting tot het midden van de openbare weg waarlangs of waaronder
zich de hoofdleiding bevindt waarop wordt aangesloten. Deze tarieven zijn exclusief het opnemen en herstellen van verharding
op het terrein van de aangeslotene. De tarieven voor het verwijderen van een hoge druk aansluiting wordt op basis van
voorcalculatie vastgesteld. Een verwijdering op verzoek van de aangeslotene wordt tijdelijk kosteloos uitgevoerd indien de
werkzaamheden na 1 maart 2021 plaatsvinden.

(a) Deze vergoeding mag niet hoger zijn dat de kosten van een nieuwe aansluiting inclusief eventuele meerlengte plus de kosten van het verwijderen van een
aansluiting.
(b) Dit tarief is opgebouwd uit de gemiddelde kosten van arbeid (92%) en materiaal en/of gereedschap (8%) voor deze werkzaamheden.
(c) Dit tarief is opgebouwd uit de gemiddelde kosten van arbeid (97%) en materiaal en/of gereedschap (3%) voor deze werkzaamheden.
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