
Tarieven (eenmalige) aansluitdiensten 

Elektriciteit Grootverbruikers per 1 januari 2023 
 

(a) Bij aanvraag van een wijziging waarbij ook uw meetinrichting dient te worden gewijzigd, dient u hiervoor contact op te nemen met uw meetverantwoordelijke. 

(b) 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. 

E.A.GV. versie 1.0 

 

Nieuwe aansluiting Aansluiting t/m 
25 meter 

Meerlengte per 
meter 

excl. btw excl. btw 

4. > 3x80A t/m 3x100A € 4.795,00 € 43,15 
4. > 3x100A t/m 3x125A € 4.795,00 € 43,15 
4. > 3x125A t/m 3x160A € 4.795,00 € 43,15 
4. > 3x160A t/m 3x200A € 4.795,00 € 43,15 
4. > 3x200A t/m 3x225A € 4.795,00 € 43,15 
5. > 0,15 MVA t/m 0,63 MVA met LS meting € 21.100,00 € 113,10 
5. > 0,63 MVA t/m 1,2 MVA met LS meting € 23.705,00 € 113,10 
6. >1,2 MVA t/m 2 MVA met MS meting € 54.000,00 € 113,10 
7. > 2 MVA t/m 5 MVA met MS meting € 323.000,00 € 205,50 
8. > 5 MVA t/m 10 MVA met MS meting € 350.000,00 € 265,00 

 

Wijzigen van aansluiting (a) (b) excl. btw 

Wijzigen aansluiting / aansluitwaarde voorcalculatie 
met een minimum van het verschil tussen eenmalige 
aansluittarieven van de nieuwe en de oude capaciteit, maar in ieder 
geval minimaal 

€ 122,50 

Allocatiepunt voorcalculatie 
 

Verwijderen van aansluiting excl. btw 

Verwijderen LS aansluiting >3x80A voorcalculatie 
Verwijderen MS aansluiting voorcalculatie 

 

Bouwaansluiting excl. btw 

Vanaf 3x80A voorcalculatie 
met een minimum van € 496,35 

 

Inschakelen onderhouds- en storingsdienst excl. btw 

Indien naar oordeel RENDO terecht gratis 
Indien naar oordeel RENDO ten onrechte € 67,20 

 

 
 

Algemeen. Alle 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 2008 voor aansluiting en transport voor elektriciteit voor grootverbruikers”. 

Aansluittarieven en meerlengte. Dit betreffen de tarieven voor het tot stand brengen van een standaard aansluiting op het 

elektriciteitsnet. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Tarievencode Elektriciteit. 

Meerlengte. De meerdere lengte boven de 25 meter wordt bepaald vanaf de plaats van de meetinrichting tot het dichtstbijzijnde 

punt in het net dat geschikt is voor de aansluiting. Hierbij wordt gemeten over het hart van de openbare weg. 

Categorieën. Voor nieuwe en gewijzigde aansluitingen zijn de volgende aansluitcategorieën en de daarbij behorende 

transportcategorieën te onderscheiden; 
 

 Aansluitcategorie Transportcategorie 

1. 0 t/m 1x6A LS geschakeld Aansluiting LS geschakeld 

2. 0 t/m 3x25A en 1x40A Aansluiting 0 t/m 3x25A 

3. > 3x25A t/m 3x80A Aansluiting > 3x25A t/m 3x80A 

4. > 3x80A t/m 3x225A Aansluiting LS 

5. > 0,15 MVA t/m 1,2 MVA Aansluiting Trafo MS/LS 

6. >1,2 MVA t/m 2 MVA Aansluiting MS Distributie 

7. > 2 MVA t/m 5 MVA Aansluiting MS Transport** 

8. > 5 MVA t/m 10 MVA Aansluiting MS Transport** 
** Bij een rechtstreekse aansluiting op het 110/10 KV onderstation. Indien dit niet het geval is, behoort de aansluiting tot de transportcategorie MS Distributie. 
 

Toelichting
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Verwijderen aansluiting. Bij een verwijdering wordt de aansluiting afgekoppeld van het hoofdnet en de invoering, 

meteropstelling en de gehele aansluitkabel weggenomen. 

Bouwaansluiting. Wanneer een bouwaansluiting wordt omgezet in een definitieve aansluiting is alsnog het tarief verschuldigd 

behorende bij de desbetreffende aansluitwaarde zoals bij de aansluittarieven vermeld. 

Meerdere leveranciers op een aansluiting (MLOEA). 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. Voor deze MLOEA aansluiting worden dezelfde tarieven (eenmalige) 

aansluitdiensten in rekening gebracht als bij een standaard aansluiting. 

 


