
 

Eenmalige aansluittarieven gas 
voor consumenten per 1 januari 2023 
 
In dit overzicht vindt u de eenmalige tarieven voor het realiseren, wijzigen of verwijderen van een aansluiting met een 
aansluitwaarde tot en met 40 m3/uur (G25) op ons gasnet. 
 

1 Nieuwe aansluiting  
Door nieuwe wetgeving mag Enexis Netbeheer nieuwe 
huizen en gebouwen per 1 juli 2018 niet meer aansluiten op 
gas, tenzij de gemeente een uitzondering heeft gemaakt. 
Deze uitzonderingen staan in een register op acm.nl. Alle 
panden waarvoor de omgevingsvergunning (bouwvergun-
ning) is aangevraagd na 1 juli 2018 vallen onder de nieuwe 
regels. Bestaande huizen en gebouwen kunnen nog wel een 
gasaansluiting krijgen, behalve als ze in een gebied liggen 
dat de gemeente heeft bestempeld als ‘toekomstig gasloos’. 
Voor het realiseren van een nieuwe aansluiting tot en met 
40 m3/uur (G25) op het gasnet geldt een vast bedrag 
(eenmalig aansluittarief). Dit tarief is inclusief een maximale 
lengte van 25 meter voor de aansluitverbinding.  
 
1.1 Tarieven nieuwe aansluitingen op basis van de 
aansluitwaarde 
 

Gasmeter 

Aansluit- 
waarde 

in m3/uur 

Tarief (incl. btw2) 

Aansluittarief 
Meerlengte  

(per meter) 

G4 6  € 1.217,85   €    36,49  

G6 10  € 1.217,85   €    36,49  

G10 16  € 2.307,49   €    45,04  

G16 25  € 2.362,69   €    45,04  

G25 40  € 3.247,59   €    45,04  
 

Toelichting 
• De in tabel 1.1 vermelde bedragen zijn inclusief eventueel 

straatwerk1 op de openbare weg en een maximale tracélengte van 
de aansluitverbinding van 25 meter. 

• Het gasmeter type staat vermeld op uw gasmeter. 

• De aansluiting is een lage druk aansluiting (gegarandeerde 
leveringsdruk 23,4 mbar). 

 
1.2 Meerlengte 
Meerlengte wordt in rekening gebracht als de lengte van de 
aansluitleiding groter dan 25 meter is. Het bepalen van 
eventuele meerlengte gebeurt op basis van de 
Tarievencode: 
• Er is sprake van meerlengte als de afstand vanaf de 

geveldoorvoer naar het hart van de (voorliggende) openbare 
weg groter is dan 21 meter. Uitgangspunt hierbij is een 
gemiddelde lengte in de woning van 4 meter (waardoor het 
totaal 25 meter bedraagt). 

• Als in de voorliggende openbare weg geen (geschikt) 
hoofdnet aanwezig is wordt de tracélengte bepaald vanaf 
de geveldoorvoer naar het dichtstbijzijnde hoofdnet. De 
tracélengte boven 21 meter wordt als meerlengte in 
rekening gebracht. 

 2 Verzwaren3 aansluitwaarde 
Voor verzwaringen van de aansluitwaarde geldt een standaard 
tarief.  
 

Verhogen aansluitwaarde Tarief3 
(incl. btw2) Van Naar 

G4 G6  €    325,71  

G4/G6 G10  € 1.089,64  

G4/G6 G16  € 1.144,84  

G4/G6 G25  € 2.029,74  

G10 G16  €    325,71  

G10 G25  €    940,10  

G16 G25  €    884,90  
 

 

3 Verlichten3 aansluitwaarde 
Voor het verlichten van de aansluitwaarde van aansluitingen 
met een maximale aansluitwaarde van 40 m3/uur (G25) naar 
een lagere waarde geldt een standaardtarief. 

Verlichten aansluitwaarde Tarief3 
(incl. btw2) Van Naar 

t/m G25 G4/G6/G10/G16 €    435,77 

 

4 Verplaatsen3 aansluiting 
Voor verplaatsingen van een aansluiting tot een afstand van 
25 meter gelden standaard tarieven gebaseerd op de 
aansluitwaarde van de aansluiting. Bij een verplaatsing binnen 
de bestaande meterkast (in een straal van 50 cm t.o.v. de 
huidige plaats en binnen de geldende richtlijnen) is een lager 
tarief van toepassing dan een verplaatsing naar een nieuwe 
meterkast. Voor verplaatsingen over een afstand groter dan 25 
meter geld een maatwerk tarief, gebaseerd op de technische 
uitvoering. 

Verplaatsen 
aansluiting 

Tarief3 (incl. btw2) 

Aansluitwaarde In bestaande 
meterkast 

Naar nieuwe 
meterkast 

t/m 25 meter 

G4/G6  €    563,32   €    896,85  

G10/G16/G25   €    563,32   €    991,21  
 

5 Tijdelijk afsluiten3 aansluiting op verzoek klant 
Als u tijdelijk geen aardgas nodig hebt, kunt u uw 
gasaansluiting laten afsluiten (uit bedrijf laten stellen). 
Voorbeeldsituaties zijn: een verbouwing of als u uw technische 
installatie wilt aanpassen. 
 
Voor een gasaansluiting geldt dat deze maximaal 12 maanden 
afgesloten mag blijven. Na 12 maanden kiest u voor 
heraansluiten of voor permanent verwijderen (zie: 6 
Verwijderen3 aansluiting) van de gasaansluiting. Daarvoor 
brengen wij opnieuw kosten in rekening. 

Afsluit- en aansluitkosten 
Tarief3 

(incl. btw2) 

Tijdelijk uit bedrijf stellen aansluiting   €    163,76  
In bedrijf stellen aansluiting  €    120,17  

 

 
1 Onder straatwerk worden de werkzaamheden verstaan die de netbeheerder aan de bestrating moet verrichten om een aansluiting te maken. In het standaard  

  aansluittarief zijn voor het straatwerk de volgende kosten inbegrepen: 

• het opnemen, en definitief herstellen van de basis bestrating (klinkerbestrating, asfalt, etc.) op de openbare weg en onroerende zaak van derden die t.b.v. de 
aansluiting worden doorkruist, 

• het opnemen en herstellen van open bestrating op de onroerende zaak van de aangeslotene. 
2 De tarieven inclusief 21% btw zijn afgerond. 
3 Deze tarieven zijn gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende situatie (standaardsituatie). Bij een wezenlijke afwijking van de standaardsituatie  
wordt het tarief gebaseerd op de werkelijke situatie. 



 
6 Verwijderen3 aansluiting 
Bij een verwijdering bij ‘laagbouw’; haalt Enexis Netbeheer de 
energiemeter en het montagemateriaal uit uw meterkast weg 
en de complete aansluitleiding tussen de meter en ons 
hoofdnet. Na de werkzaamheden herstellen wij het straatwerk 
en/of de tuin.  
 
Onder ‘hoogbouw’ verstaan wij complexen waarin meerdere 
panden zijn aangesloten op 1 aansluitleiding (stijgleiding).  
Bij ‘hoogbouw’ verwijderen we de energiemeter en het 
montagemateriaal uit uw meterkast en doppen we de 
aansluitleiding af. In dat geval verwijderen we de 
aansluitleiding tussen de meter en ons hoofdnet dus niet.  
 
Voor een “spoed-aanvraag i.v.m. sloop” (verwijdering binnen 
10 werkdagen na ontvangst van de door u ondertekende 
offerte) brengen we een toeslag in rekening. Wij kunnen 
binnen 10 werkdagen alleen garanderen als uw grond niet 
vervuild is.  
 
Vanaf 01-03-2021 is 100% korting op een verwijdering bij 
‘laagbouw’ en ’hoogbouw’ van toepassing. 

Verwijderen aansluiting 
Tarief3 

(incl. btw2) 

Verwijderen aansluiting laagbouw inclusief 
aansluitleiding op uw terrein 

€     869,12 

Korting verwijdering aansluiting laagbouw €  -  869,12 

Verwijderen aansluiting hoogbouw €     250,91 

Korting verwijdering aansluiting hoogbouw €  -  250,91 

Toeslag spoed i.v.m. sloop (< 10 werkdagen) €      297,93 

 

7 Werkzaamheden slimme meter 
Bij het realiseren van een nieuwe aansluiting of het wijzigen 
van de aansluiting, bieden wij altijd een slimme meter aan. 
Slimme meter(s) kunt u ook met voorrang aanvragen 
(prioriteitsplaatsing). Daar waar mogelijk wordt altijd een 
combinatie van een slimme elektriciteits- en gasmeter 
aangeboden. Een separate slimme gasmeter aanvragen is nog 
niet mogelijk. Als u de slimme meter wilt laten verwijderen, dan 
kunnen wij deze op uw verzoek vervangen door een 
traditionele meter. Indien u niet aanwezig bent op het 
afgesproken dagdeel of wanneer een door u gemelde storing 
niet in de slimme meter zelf zit, brengen wij u daarvoor 
voorrijkosten in rekening. 

Werkzaamheden slimme meter 
Tarief 

(incl. btw2) 

Prioriteitsplaatsing slimme meter 
(E in combinatie met G) 

 €     72,60 

Achteraf vervangen slimme meter(s) naar 
traditionele meter(s) op verzoek klant 

 €   299,45  

Klant niet aanwezig na afspraak voor 
prioriteitsplaatsing 

 €     74,66  

Onterechte melding storing slimme meter  €     74,66  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 Aanvullende kosten 
Bij de bepaling van de tarieven is uitgegaan van een vrij en 
schoon tracé op het terrein van de aanvrager. Indien geen 
schoon en vrij tracé door de aanvrager op eigen terrein ter 
beschikking gesteld wordt kan het aansluittarief verhoogd 
worden met o.a. de kosten voor: 

 

• wegnemen en eventueel herstellen van gesloten 
verharding, bijvoorbeeld asfalt of beton; 

• wegnemen en eventueel herstellen van stabilisatie lagen 
onder de bestrating; 

• noodzakelijke grondverbetering; 

• afvoeren van puin; 

• afvoeren van vervuilde grond.  

 

Daarnaast kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als: 
 

• de klant niet aanwezig is op het voor de werkzaamheden 
afgesproken tijdstip; 

• de werkzaamheden stagneren (oorzaak klant); 

• de meter (E en/of G) niet in één arbeidsgang met het 
maken van de nieuwe aansluiting kan worden geplaatst; 

• er “kleine” werkzaamheden in de meterkast moeten worden 
uitgevoerd zoals het afdoppen van de gasleiding of het 
herstellen van een verbroken zegel4. 

Aanvullende kosten 
Tarief 

(incl. btw2) 

Extra kosten belemmeringen in tracé  Maatwerk  

Klant niet aanwezig na afspraak €    74,66 

Stagnatiekosten  Maatwerk  

Plaatsing meting separaat €    74,66 
Diverse werkzaamheden meterkast €    74,66 

 

9 Overige informatie  
 

TarievenCode 
Voor aansluit- en transporttarieven is de door de Autoriteit 
Consument & Markt (ACM) vastgestelde TarievenCode Gas 
van toepassing. Deze is te vinden op www.acm.nl.  
 

Voorwaarden  
Van toepassing zijn onze “Algemene Voorwaarden aansluiting 
en transport elektriciteit en gas kleinverbruikers 2013” en de 
“Algemene Voorwaarden dienstverlening en uitvoering 
werkzaamheden 2013”. Een exemplaar is verkrijgbaar via 
onze Klantenservice, telefoonnummer 088-8577000 of te 
downloaden via onze website www.enexis.nl/voorwaarden. 
 

Meteropstelling 
De afnemer stelt de opstellingsruimte (meterkast) voor de 
aansluiting en meetopstelling ter beschikking (of past deze 
zonodig aan). Deze moet voldoen aan de ‘richtlijnen voor 
meterkasten’ (NEN 2768). 
 

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

Meer weten? 
De tarieven voor onze andere diensten, bijvoorbeeld het 
instand houden van een aansluiting op het gasnet, kunt u 
vinden op www.enexis.nl/tarieven. Heeft u andere vragen, kijk 
dan ook op onze website of bel 088 857 70 00 (openingstijden 
08.00 uur – 17.00 uur).  
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2 De tarieven inclusief 21% btw zijn afgerond. 
3 Deze tarieven zijn gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende situatie (standaardsituatie). Bij een wezenlijke afwijking van de standaardsituatie  
  wordt het tarief gebaseerd op de werkelijke situatie  

4 In geval van (opzettelijke) zegelverbreking of schade kan Enexis Netbeheer, volgens de Algemene Voorwaarden een boete opleggen en de schade in rekening 
  brengen. 

http://www.acm.nl/
https://www.enexis.nl/Documents/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-aansluiting-en-transport-elektriciteit-en-gas-kleinverbruikers-2013.pdf
https://www.enexis.nl/Documents/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-aansluiting-en-transport-elektriciteit-en-gas-kleinverbruikers-2013.pdf
https://www.enexis.nl/Documents/algemene-voorwaarden/Algemene%20Voorwaarden%20dienstverlening%20en%20uitvoering%20werkzaamheden%202013.pdf
https://www.enexis.nl/Documents/algemene-voorwaarden/Algemene%20Voorwaarden%20dienstverlening%20en%20uitvoering%20werkzaamheden%202013.pdf
https://enexis-my.sharepoint.com/personal/hanneke_verkleij_enexis_nl/Documents/documents/Klussen/Beleidswijziging%20gas/Documenten%20september%202018/www.enexis.nl/voorwaarden
https://www.enexis.nl/over-enexis/richtlijnen-meterkast-en-bouwkast
https://www.enexis.nl/over-enexis/richtlijnen-meterkast-en-bouwkast
http://www.enexis.nl/tarieven

