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Algemeen 
Daar waar geen wettelijk verschuldigde omzetbelasting (btw) en/of andere daarvoor verschuldigde 

overheidsheffingen zijn vermeld zullen de tarieven hiermee worden verhoogd. De tarieven zijn in overeenstemming 

met de door 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)". 

 

Kleinverbruikers 
Tot deze categorie behoren afnemers met een capaciteit t/m 40 m³/h. Veelal gaat het dan om aansluitingen tot en 

met een G25 gasmeter in de lage druk (≤ 200mbar). 

 

Nettarieven 
Het nettarief betaalt u, via uw leverancier, aan uw netbeheerder. De nettarieven voor elektriciteit en gas zijn 

opgebouwd uit de tarieven voor (1) transportdienst, (2) aansluitdienst en (3) meterhuur. 

 

1. Transportdienst 
De tarieven voor de transportdienst bestaan uit; 

• een vastrecht en; 

• een capaciteitsafhankelijk tarief. 

 

Vastrecht transportdienst 

Dit is de vaste jaarlijkse vergoeding voor het beschikbaar stellen en houden van transport van gas, onafhankelijk 

van de capaciteit van uw aansluiting. 

 

 

 

Capaciteitsafhankelijk transporttarief 

Voor de kleinverbruik aansluitingen worden 6 capaciteitscategorieën onderscheiden. Iedere aansluiting wordt in 

één van deze categorieën ingedeeld. Onderstaand het overzicht van de te onderscheiden capaciteitscategorieën 

met de daarbij behorende rekencapaciteiten. De meeste huishoudens behoren tot de eerste twee categorieën. 

 

 

Aansluitingen worden ingedeeld in de genoemde capaciteitscategorieën op basis van het beslag dat zij individueel 

leggen op de capaciteit van het netwerk. Deze indeling berust op een indeling op basis van een virtueel 

gecontracteerd transportvermogen, waarbij wordt uitgegaan van een afgeleide van de fysiek/technisch maximaal af 

te nemen transportcapaciteit. Aansluitingen met een gecontracteerd transportvermogen minder of gelijk aan 10 

m³/h worden vervolgens ingedeeld in drie categorieën op basis van het standaard jaarverbruik. De rekencapaciteit 

wordt vervolgens vermenigvuldigd met het capaciteitsafhankelijke tarief.  

Tariefsoort excl. btw incl. btw 

Vastrecht per jaar € 18,00 € 21,78 
Capaciteitsafhankelijk tarief per eenheid rekencapaciteit in m³/h per jaar € 29,05 € 35,15 

Capaciteit Verbruik Rekencapaciteit Capaciteitsafhankelijk 
bedrag per jaar 

excl. btw incl. btw 

1. ≤ 10 m³/h tot 500 m³ 1½ m³/h € 43,58 € 52,73 
2. ≤ 10 m³/h tot 4.000 m³ 3 m³/h € 87,15 € 105,45 
3. ≤ 10 m³/h ≥ 4.000 m³ 6 m³/h € 174,30 € 210,90 
4. > 10 m³/h ≤ 16 m³/h n.v.t. 10 m³/h € 290,50 € 351,51 
5. > 16 m³/h ≤ 25 m³/h n.v.t. 16 m³/h € 464,80 € 562,41 
6. > 25 m³/h ≤ 40 m³/h n.v.t. 25 m³/h € 726,25 € 878,76 
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2. Aansluitdienst 
Dit is de vaste jaarlijkse vergoeding voor het onderhouden en vervangen van de gasaansluiting, afhankelijk van de 

capaciteit van de gasaansluiting. Een gasaansluiting is de noodzakelijke verbinding tussen het gasnet (hoofdnet) 

en de installatie van de klant. 

Voor de aansluitdienst worden de volgende tarieven gehanteerd. De meeste huishoudens hebben een 

gasaansluiting op lage druk met een capaciteit tot en met 10 m³/h. 

 

 

 

3. Meterhuur 
Dit is de jaarlijkse vergoeding voor het beschikbaar stellen en onderhouden van de gasmeter, de driejaarlijkse 

fysieke meteropname indien de meter niet op afstand uitleesbaar is en de communicatiekosten van de slimme 

meter. De vergoeding is afhankelijk van de grootte van de gasmeter. De meeste huishoudens hebben een 

gasmeter van het type G4 (max. 6 m³/h) of G6 (max. 10 m³/h). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G4 meter met maximale capaciteit van 6 m3/h 

 

Capaciteit Gereguleerde 
aansluitdienst per jaar 

Lage druk 

excl. btw incl. btw 

1. ≤ 10 m³/h € 42,00 € 50,82 
2. ≤ 10 m³/h € 42,00 € 50,82 
3. ≤ 10 m³/h € 42,00 € 50,82 
4. > 10 m³/h ≤ 16 m³/h € 94,00 € 113,74 
5. > 16 m³/h ≤ 25 m³/h € 94,00 € 113,74 
6. > 25 m³/h ≤ 40 m³/h € 124,60 € 150,77 

Metertype excl. btw incl. btw 

Gasmeter G4 € 19,11 € 23,12 
Gasmeter G6 € 19,11 € 23,12 
Gasmeter G10 € 48,50 € 58,69 
Gasmeter G16 € 48,50 € 58,69 
Gasmeter G25 € 167,00 € 202,07 


