Net- en aansluittarieven Elektriciteit
Openbare Verlichting en overig straatmeubilair
(≤ 1x6A LS geschakeld)
Per 1 januari 2022
Nettarieven aansluiting ≤ 1x6A (LS geschakeld)
Vastrecht transportdienst per jaar
Capaciteitsafhankelijk transporttarief per jaar
Periodieke aansluitdienst ≤ 1x6A per jaar
Meterhuur per allocatiepunt per jaar
Aansluittarieven aansluiting ≤ 1x6A (LS geschakeld)
Nieuwe aansluiting
Eenmalig aansluittarief t/m 25 meter per aansluiting
Meerlengte per meter aansluitkabel > 25 meter per aansluiting
Verplaatsen aansluiting*
Verplaatsen aansluiting
Per meter nieuwe aansluitkabel 3x2,5 mm2
Verwijderen aansluiting
Verwijderen aansluiting (t/m 5 meter)**
Aanvullend per meter verwijderde aansluitkabel
Af- en heraansluiten
Af- en heraansluiten t.b.v mastwissel

€
€
€
€

excl. btw
0,54
1,372
7,50
31,03

€
€
€
€

excl. btw

incl. btw
0,65
1,660
9,08
37,55
incl. btw

€
€

290,00
16,05

€
€

350,90
19,42

€
€

209,90
28,33

€
€

253,98
34,28

€
€

288,75
12,40

€
€

349,39
15,00

€

184,32

€

223,03

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

Toelichting
Algemeen. Daar waar geen btw is vermeld, zullen bovenstaande bedragen en tarieven worden verhoogd met de wettelijk
verschuldigde omzetbelasting (btw) en/of andere daarvoor verschuldigde overheidsheffingen. De tarieven zijn in
overeenstemming met de door de 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)".
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. De vergoeding geldt per aansluiting.
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 geschakelde
aansluitingen op het LS net worden de werkelijke kW’s niet gemeten maar geldt een forfaitaire kW van 0,05 per aansluiting 1.
Het tarief per forfaitaire kW bedraagt in 2022 € 27,44 exclusief btw.
Periodieke 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 de
installatie van de klant of zekeringhouder. De vergoeding geldt per aansluiting.
Meterhuur. Indien geen sprake is van een aansluiting volgens artikel 1 lid 2 en 3 Elektriciteitswet, wordt deze vaste jaarlijkse
vergoeding voor het beschikbaar stellen en onderhouden van de elektriciteitsmeter en de driejaarlijkse fysieke meteropname in
rekening gebracht conform de door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgestelde tarieven.
Aansluittarieven. Dit betreffen de tarieven voor het tot stand brengen van een standaard aansluiting op het elektriciteitsnet.
Meerlengte. De meerdere lengte boven de 25 meter van de aansluiting gemeten vanaf de plaats van de meetinrichting tot het
midden van de openbare weg waarlangs of waaronder zich de distributiekabel bevindt waarop wordt aangesloten.
Verwijderen aansluiting. Bij een verwijdering wordt de aansluiting afgekoppeld van het hoofdnet en de invoering,
meteropstelling en de gehele aansluitkabel weggenomen. Voor aansluitingen met een lengte boven de 5 meter wordt in
aanvulling op het standaardtarief tevens een tarief per meter verwijderde aansluitkabel 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 distributiekabel bevindt waarop wordt aangesloten.
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