
 

 
periodieke aansluit- en transporttarieven gas 
voor profiel1 grootverbruikers per 1 januari 2018 
 

In dit overzicht vindt u de tarieven voor de aansluitdienst en de transportdienst voor onze klanten, die over een aansluitcapaciteit 
groter dan 40 m3(n)/h beschikken met een jaarlijkse afname van maximaal 170.000 m3 gas2.  
 
Deze tarieven zijn:  

Dienst Tariefopbouw 

Aansluitdienst Tarief voor het instandhouden van uw aansluiting 

Transportdienst Tarief voor het transport van gas naar uw aansluiting 
 
 

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).De periodieke aansluitvergoeding is samengesteld 
uit twee bedragen: 
1e: een vergoeding voor het aansluitpunt op het gasnet 

  

 
2e: een vergoeding voor het deel van de aansluiting achter het 
aansluitpunt overdrachtspunt en verbinding tussen aansluit- 
en overdrachtspunt). 
De periodieke aansluitvergoeding is afhankelijk van het type 
aansluiting en wordt maandelijks bij u in rekening gebracht. 

 

  1.1 Periodieke aansluitvergoeding LD aansluitingen 
 

LD-aansluiting Capaciteit, m3(n)/h Periodieke aansluitvergoeding (€/jaar) 

Aansluitpunt Overdrachtspunt Totaal 

G40 > 40 t/m 65  €   96,39   € 306,20   € 402,59  

G65 > 65 t/m 100  €   96,39   € 306,20   € 402,59  

G100 > 100 t/m 160  € 116,67   € 332,21   € 448,88  

G160 > 160 t/m 250  € 116,67   € 359,53   € 476,20  

G250 > 250 t/m 400  € 116,67   € 359,53   € 476,20  

G400 > 400 t/m 650  € 134,98   € 565,89   € 700,87  

G650 > 650 t/m 1.000  € 134,98   € 707,36   € 842,34  

 

  1.2 Periodieke aansluitvergoeding HD aansluitingen

HD-Aansluiting Capaciteit, m3(n)/h Periodieke aansluitvergoeding (€/jaar) 

Aansluitpunt Overdrachtspunt Totaal 

HD aansluiting 1 straat > 40 t/m 65  €   96,39  € 443,28  € 539,67  

HD aansluiting 1 straat > 65 t/m 100  €   96,39  € 443,28  € 539,67  

HD aansluiting 1 straat > 100 t/m 160  € 116,67  € 489,34  € 606,01  

HD aansluiting 1 straat > 160 t/m 250  € 116,67  € 532,15  € 648,82  

HD aansluiting 1 straat > 250 t/m 400  € 116,67  € 532,15  € 648,82  

HD aansluiting 1 straat > 400 t/m 650  € 134,98  € 532,80  € 667,78  

HD aansluiting 1 straat > 650 t/m 1.000  € 134,98  € 533,67  € 668,65  

HD aansluiting 1 straat > 1.000 t/m 1.600  € 137,05  € 571,72  € 708,77  

HD aansluiting 1 straat > 1.600 t/m 2.500  € 137,05  € 642,54  € 779,59  

HD aansluiting 1 straat > 2.500  € 144,88  € 713,35  € 858,23  

HD open pijp aansluiting > 40 t/m 65  €   96,39   € 335,63   € 432,02  

HD open pijp aansluiting > 65 t/m 100  €   96,39   € 335,63   € 432,02  

HD open pijp aansluiting > 100 t/m 160  € 116,67   € 335,63   € 452,30  

HD open pijp aansluiting > 160 t/m 250  € 116,67   € 335,63   € 452,30  

HD open pijp aansluiting > 250 t/m 400  € 116,67   € 335,63   € 452,30  

HD open pijp aansluiting > 400 t/m 650  € 134,98   € 440,49   € 575,47  

HD open pijp aansluiting > 650 t/m 1.000  € 134,98   € 440,49   € 575,47  

HD open pijp aansluiting > 1.000 t/m 1.600  € 137,05   € 483,88   € 620,93  

HD open pijp aansluiting > 1.600 t/m 2.500  € 137,05   € 483,88   € 620,93  

HD open pijp aansluiting > 2.500  € 144,88   € 527,27   € 672,15  

 



 

 

  Toelichting tabellen 1.1 en 1.2  
 

• LD aansluiting = lage druk aansluiting (standaard leveringsdruk  25 mbar) 

• HD aansluiting = hoge druk aansluiting (standaard leveringsdruk 100 mbar) 

• Straat = regelstraat, een inrichting bevattende alle componenten inclusief in- en uitlaatafsluiter die samen functioneren als gasdrukregeling en 
drukbeveiliging. Tarieven voor 2 of meer straten vind u op www.enexis.nl. 

• Gasdrukregel- en meetstation = installatie bestaande uit meetinstallatie waar comptabele gashoeveelheidsmeting plaatsvindt; de installatie kan één of 
meerdere regelstraten bevatten 

• Open pijp aansluiting is een aansluiting waarbij de leveringsdruk variabel en niet gegarandeerd is. 

• De vermelde kubieke meter gas m3 betreft ‘Normaal kubieke meter gas m3(n)’; zie hoofdstuk 3 van dit overzicht voor meer informatie. 

 
 

2 Transportdienst  
Naast de vergoeding voor de aansluiting betaalt u ook voor het 
transport van gas naar uw aansluiting. Het transporttarief wordt 
maandelijks bij u in rekening gebracht. Het transporttarief 
bestaat uit twee delen: 
 

  
het transportonafhankelijke tarief (ook wel ‘vastrecht 
transportdienst’ genoemd) en het capaciteitsafhankelijke tarief. 
Voor de berekening van het capaciteitsafhankelijke tarief is de 
rekencapaciteit bepalend.  

2.1 Vastrecht transportdienst profiel grootverbruik (verbruik t/m 170.000 m3/jaar) 
 

Transportonafhankelijk tarief in €/jaar €    18,0000 

 

2.2 Capaciteitsafhankelijk transporttarief profiel grootverbruik (verbruik t/m 170.000 m3/jaar) 
 

Capaciteitsafhankelijk tarief in €/jaar/m3(n) rekencapaciteit € 24,1862 

 

Categorie Capaciteit in m3/(n)/h Rekencapaciteit in m3(n)/h Totaal capaciteitsafhankelijk tarief  

in €/jaar 

1 >40 en <=65 40  €    967,44  

2 >65 en <=100 65  € 1.572,10  

3 >100 en <=160 100  € 2.418,62  

4 >160 en <=250 160  € 3.869,79  

5 > 250 250  € 6.046,55  

 
Toelichting 
• De categorie indeling is beschreven in de Tarieven Code Gas (www.energiekamer.nl) en gebaseerd op de aansluitcapaciteit. Tot 

een meetdruk van 200 mbar komt de aansluitcapaciteit overeen met de capaciteit van de gasmeter. Bij een meetdruk > 200 mbar 
wordt deze gecorrigeerd. 

 

3 Overige informatie  
 

Definitie normaal kubieke meter gas m3(n)  
De in dit overzicht vermelde kubieke meter gas m3 betreft 
‘Normaal kubieke meter gas m3(n)’, de hoeveelheid gas die bij 
een temperatuur van 273,15 K (0°C) en een absolute druk van 
1,01325 bar, technisch vrij van waterdamp is, een volume van 
één (1) kubieke meter inneemt en een calorische 
bovenwaarde heeft van 35,17 MJ (‘Groningen Gas’). 
 

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

Belastingen en heffingen  
Alle bedragen die u aan Enexis Netbeheer verschuldigd bent, 
worden verhoogd met door de overheid opgelegde 
belastingen (o.a. btw), toeslagen en heffingen. 

 Voorwaarden 
Voor aansluitingen met een aansluitcapaciteit groter dan 40 m3/h 
gelden de 'Algemene voorwaarden aansluiting en transport gas 
01-01-2009 voor zakelijke afnemers'. Een exemplaar is 
verkrijgbaar via onze klantenservice, telefoonnummer 088 - 85 72 
222 of te downloaden via onze website www.enexis.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer weten? 
De tarieven voor onze andere diensten, bijvoorbeeld het 
realiseren van een aansluiting op het gasnet, kunt u vinden op 
www.enexis.nl/uwtarieven. Heeft u andere vragen, kijk dan ook op 
onze website of bel 088 - 85 72 222. 
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  1 Zoals bedoeld in de Tarieven Code Gas. 
  2 Gasgrootverbruikers met een jaarlijkse afname van meer dan 170.000 m3 gas moeten beschikken over een meetinrichting die dagelijks of uurlijks (bij een afname van meer dan 1.000.000 m3 gas  
   per jaar) kan worden uitgelezen. 

http://www.energiekamer.nl/
http://www.acm.nl/
http://www.enexis.nl/
http://www.enexis.nl/uwtarieven

