Periodieke tarieven elektriciteit voor aansluitingen met alleen
teruglevering en (een) extra meetpunt(en) voor consumenten per 1 januari 2022
In dit overzicht vindt u de periodieke capaciteitstariefcode (CapTar) voor het transport van elektriciteit voor onze
klanten, die een elektriciteitsaansluiting voor alleen teruglevering hebben die kleiner of gelijk aan 3 x 80 A is en (een)
extra meetpunt(en).
Capaciteitstariefcode leverancier (CapTar)
Uw leverancier is naast het leveren van energie ook verantwoordelijk voor het incasseren van de netwerkkosten van
Enexis Netbeheer. Dit gebeurt door middel van het zogenaamde capaciteitstariefcode (CapTar). De CapTar wordt
maandelijks door uw leverancier via het voorschot bij u in rekening gebracht en staat ook op de jaarafrekening van
uw leverancier. De tarieven voor een aansluiting zonder (een) extra meetpunt(en) zijn in de CapTar-tabel 1 per
aansluitwaarde terug te vinden.
CapTar Tabel 1:
CapTar in €/dag
incl. btw

CapTar in €/maand
incl. btw

CapTar in €/jaar
incl. btw

1 x 10 A

€ 0,2353

€ 7,1584

€ 85,9009

3 x 25 A

€ 0,2353

€ 7,1584

€ 85,9009

€ 0,2574

€ 7,8282

€ 93,9390

3 x 50 A

€ 0,2574

€ 7,8282

€ 93,9390

3 x 63 A

€ 0,2574

€ 7,8282

€ 93,9390

3 x 80 A

€ 0,2574

€ 7,8282

€ 93,9390

Aansluitwaarde

3 x 35

A(*)

(*) = Of 3 x 40 A indien een automaat is toegepast

Tariefverhoging door extra meetpunt op een aansluiting (CapTar)
Indien u een aansluiting heeft waar meer dan 1 leverancier is toegestaan, dan wordt het tarief in tabel 1 verhoogd
met het aantal extra meetpunten maal het tarief van de meetdienst (zie paragraaf ‘3 Meetdienst’ bij ‘opbouw
capaciteitstariefcode’). Bij een aansluiting met extra meetpunt(en) wordt het totaal door de leverancier op de
hoofdaansluiting (het Primaire Allocatie Punt) aan u in rekening gebracht. Extra leveranciers zijn alleen toegestaan
op bemeten aansluitingen. De tarieven zijn in de CapTar-tabel 2 per extra meetpunt terug te vinden.
CapTar Tabel 2:
CapTar in
€/dag incl. btw

CapTar in
€/maand incl. btw

CapTar in
€/jaar incl. btw

1 extra meetpunt op aansluiting

€ 0,1029

€ 3,1287

€ 37,5446

2 extra meetpunten op aansluiting

€ 0,2057

€ 6,2574

€ 75,0893

3 extra meetpunten op aansluiting

€ 0,3086

€ 9,3865

€ 112,6384

4 extra meetpunten op aansluiting

€ 0,4115

€ 12,5152

€ 150,1830

5 extra meetpunten op aansluiting

€ 0,5143

€ 15,6440

€ 187,7277

Verhoging tarief tabel 1 door extra meetpunt(en)

De som van tabel 1 en tabel 2 kunnen kleine afrondingsverschillen hebben t.o.v. som van de separate netwerkcomponenten uit paragraaf 1 t/m 3, omdat beide tabellen al inclusief btw zijn.

Opbouw capaciteitstariefcode:
Dienst

Tariefopbouw

1 Aansluitdienst

Tarief voor het instandhouden van uw aansluiting

2 Transport

Tarief voor het vastrecht van uw aansluiting en transportdienst van elektriciteit

3 Meetdienst

Tarief voor de meting en voor het instandhouden van uw energiemeter

Door onderstaande tarieven van uw aansluitwaarde op te tellen (rekening houdend met het totaal aantal
meetpunten op uw aansluiting voor wat betreft de kosten van de meetdienst), op vier decimalen naar beneden af te
kappen en met het btw-percentage te verhogen, krijgt u het ‘CapTar in €/dag inclusief btw’, die in CapTar-tabel 1
vermeld staat.
1 Aansluitdienst
Voor een aansluiting op het elektriciteitsnet geldt een
vast bedrag per jaar voor het instandhouden van de
aansluiting (periodieke aansluitvergoeding, ook wel
‘aansluitdienst’ genoemd). Het tarief hiervoor is
afhankelijk van de aansluitwaarde.
Aansluitwaarde
1 x 10 A
3 x 25 A
3 x 35 A(*)
3 x 50 A
3 x 63 A
3 x 80 A

Aansluitdienst in €/dag
excl. btw
€ 0,06024
€ 0,06024
€ 0,07843
€ 0,07843
€ 0,07843
€ 0,07843

2 Transport
Voor het transport van elektriciteit naar uw aansluiting
betaalt u ook een vergoeding per jaar. Het tarief
hiervoor is afhankelijk van de aansluitwaarde en
bestaat uit twee delen: ‘vastrecht’ en ‘transportdienst’.
Aansluitwaarde
1 x 10 A
3 x 25 A
3 x 35 A(*)
3 x 50 A
3 x 63 A
3 x 80 A

Vastrecht in €/dag
excl. btw
€ 0,04931
€ 0,04931
€ 0,04931
€ 0,04931
€ 0,04931
€ 0,04931

Een aansluiting voor alleen teruglevering is vrijgesteld
voor de vergoeding van de transportdienst.
Aansluitwaarde
1 x 10 A
3 x 25 A
3 x 35 A(*)
3 x 50 A
3 x 63 A
3 x 80 A

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.
Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het totaal
aantal meetpunten die op de aansluiting aanwezig
zijn.

Aansluitwaarde
t/m 3 x 80 A

(*)

excl. btw
€ 0,08501

4 Overige informatie
TarievenCode
Voor aansluit- en transporttarieven is de door de
Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgestelde
TarievenCode Elektriciteit van toepassing. Deze is te
vinden op www.acm.nl.
Belastingen en heffingen
De in dit overzicht vermelde bedragen zijn exclusief
btw (m.u.v. de CapTar-tabel 1 en 2, bovenaan eerste
pagina, die zijn inclusief 21% btw).
Voorwaarden
Van toepassing zijn onze “Algemene Voorwaarden
aansluiting en transport elektriciteit en gas
kleinverbruikers 2013”. Een exemplaar is verkrijgbaar
via onze Klantenservice, telefoonnummer 088 857 70
00 of te downloaden via onze website
www.enexisnetbeheer.nl.

Transportdienst in €/dag
excl. btw
€ 0,00000
€ 0,00000
€ 0,00000
€ 0,00000
€ 0,00000
€ 0,00000

Meer weten?
De tarieven voor onze andere diensten, bijvoorbeeld
het realiseren van een aansluiting op het
elektriciteitsnet, vindt u op www.enexis.nl/tarieven.
Hebt u andere vragen, kijk dan ook op onze website of
bel 088 857 70 00 (openingstijden 08.00 uur – 17.00
uur).

Toelichting
A

Meetdienst in €/dag
(per meetpunt)

= Ampère (stroomsterkte)
= Of 3 x 40 A indien een automaat is toegepast
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