periodieke aansluit- en transporttarieven gas
voor kleinverbruikers per 1 januari 2013

In dit overzicht vindt u de periodieke tarieven voor de aansluitdienst, transportdienst en de meetdienst van gas voor
3
onze klanten, die over een aansluitcapaciteit kleiner of gelijk aan 40 m /uur beschikken (consumenten en zakelijke
kleinverbruikers).
Deze tarieven zijn:
Dienst
Aansluitdienst
Transportdienst
Meetdienst

Tariefopbouw
Tarief voor het instandhouden van uw aansluiting
Tarief voor het transport van gas naar uw aansluiting
Tarief voor de meting en voor het instandhouden van uw energiemeter

1 Aansluitdienst
Voor een aansluiting op het gasnet geldt een vast
bedrag per jaar voor het instandhouden van de
aansluiting (periodieke aansluitvergoeding, ook wel
‘vastrecht aansluitdienst’ genoemd). Het tarief
hiervoor is afhankelijk van de aansluitcapaciteit. De
periodieke aansluitvergoeding wordt maandelijks
door uw leverancier bij u in rekening gebracht.

Gasmeter

Aansluitcapaciteit
in m3/uur

Afnemerscategorie

Periodieke aansluitvergoeding in €/jaar
excl. BTW

incl. BTW

t/m G6

t/m 10

€ 17,50

€ 21,18

G10

>10 t/m 16

€ 30,10

€ 36,42

G16

>16 t/m 25

€ 30,10

€ 36,42

G25

>25 t/m 40

€ 37,63

€ 45,53

incl. BTW

t/m G6, sjv < 500

€ 18,00

€ 21,78

t/m G6,500 ≤ sjv < 4000

€ 18,00

€ 21,78

t/m G6, sjv ≥ 4000

€ 18,00

€ 21,78

G10

€ 18,00

€ 21,78

G16

€ 18,00

€ 21,78

G25

€ 18,00

€ 21,78

G25 EVHI

€ 18,00

€ 21,78

Capaciteitsafhankelijk
tarief in €/jaar
excl. BTW

Het gasmeter type staat vermeld op uw gasmeter.
De tarieven inclusief BTW zijn afgerond.

2 Transportdienst
Voor het transport van gas naar uw aansluiting betaalt
u ook een vergoeding voor de transportdienst. Het
tarief hiervoor is afhankelijk van het jaarverbruik
(alleen voor afnemers t/m G6) en de aansluitcapaciteit (voor alle afnemers t/m G25).
Het tarief bestaat uit twee delen: ‘vastrecht
transportdienst’ en ‘capaciteitsafhankelijk tarief’.
Het tarief voor de transportdienst wordt maandelijks
door uw leverancier bij u in rekening gebracht.

excl. BTW

Aansluitcapaciteit

Toelichting

•
•

Vastrecht transportdienst in €/jaar

t/m G6, sjv < 500

€

41,6563

€ 50,40

t/m G6, 500 ≤ sjv < 4000

€

83,3127

€ 100,81

t/m G6, sjv ≥ 4000

€ 166,6254

€ 201,62

G10

€ 277,7090

€ 336,03

G16

€ 444,3344

€ 537,64

G25

€ 694,2725

€ 840,07

G25+EVHI

€ 694,2725

€ 840,07

Toelichting
•
•
•

incl. BTW
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sjv = standaard jaarverbruik, m per jaar
EVHI = Elektronisch Volume Herleidings Instrument; dit
corrigeert de meetwaarden voor temperatuur en druk.
De tarieven inclusief BTW zijn afgerond.

3 Meetdienst
Voor de meetdienst geldt een vast bedrag per jaar
bestaande uit de kosten voor de 3-jaarlijkse
meteropname, de meterhuur en het meteronderhoud.
Het tarief voor de meetdienst wordt maandelijks door
uw leverancier bij u in rekening gebracht.
Gasmeter type

Meetdienst in €/jaar
excl. BTW

incl. BTW

t/m G6

€ 11,84

€ 14,33

G10

€ 34,08

€ 41,24

G16

€ 34,08

€ 41,24

G25

€ 117,20

€ 141,81

G25 met EVHI

€ 535,76

€ 648,27

Toelichting
•
•

EVHI = Elektronisch Volume Herleidings Instrument; dit
corrigeert de meetwaarden voor temperatuur en druk.
De tarieven inclusief BTW zijn afgerond.

4 Overige informatie
TarievenCode
Voor aansluit- en transporttarieven is de door de Raad
van Bestuur van de ACM vastgestelde TarievenCode
Gas van toepassing. Deze is te vinden op
www.acm.nl.
Voorwaarden
Van toepassing zijn onze ‘Algemene voorwaarden
voor aansluiting en transport gas 01-07-2011 voor
kleinverbruikers’.
Een exemplaar is verkrijgbaar via onze
klantenservice, telefoonnummer 0900-7808700 of te
downloaden via onze website www.enexis.nl.
Aan- en afsluittarief
Wanneer wij uw gas-aansluiting moeten af- sluiten of
opnieuw aan sluiten, brengen wij u hiervoor een tarief
in rekening. Afhankelijk van het feit of wij deze
werkzaamheden binnenshuis of buitenshuis moeten
verrichten, gelden de volgende tarieven.
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Kosten aan- of afsluiten
Werkzaamheden

Kosten aan- of afsluiten
excl. BTW

incl. BTW

Aan-/Afsluiten binnen

€ 47,87

€ 57,92

Aan-/Afsluiten buiten

€ 249,81

€ 302,27

Deze tarieven zijn inclusief voorrijkosten.
Storingen
Voor het verhelpen van een storing aan uw gasaansluiting worden geen kosten in rekening gebracht.
De binneninstallatie is uw eigen verantwoordelijkheid.
Wij verrichten hieraan geen werkzaamheden. U dient
zich hiervoor te wenden tot uw installateur. Wanneer
u voor een storing een monteur van Enexis laat
komen en het blijkt dat de storing in uw binneninstallatie zit, dan worden er geen werkzaamheden
uitgevoerd. U bent dan wel een vergoeding
verschuldigd in verband met voorrijden.
N.B.: Bij een melding van een “gaslucht” worden geen
voorrijkosten in rekening gebracht.
Voorrijkosten bij storing in binneninstallatie
Voorrijkosten
Aansluitcapaciteit
excl. BTW
incl. BTW
t/m 40 m3/uur

€ 47,87

€ 57,92

Belastingen en heffingen
De in dit overzicht vermelde bedragen zijn inclusief
21 % BTW.

Meer weten?

De tarieven voor onze andere diensten, bijvoorbeeld
het realiseren van een aansluiting op het gasnet, kunt
u vinden op www.enexis.nl. Hebt u andere vragen,
kijk dan ook op onze website of bel 0900-7808700.

