Eenmalige aansluittarieven speciale aansluiting groen
gas invoeding voor grootverbruikers per 1 juli 2021
In dit overzicht vindt u de eenmalige tarieven voor het realiseren, wijzigen of verwijderen van een speciale aansluiting
groen gas invoeding met een aansluitcapaciteit >40 m3/uur op ons gasnet.

1.

Nieuwe speciale aansluiting groen gas invoeding

Afhankelijk van de gevraagde aansluitcapaciteit realiseert Enexis Netbeheer een speciale aansluiting voor groen gas
invoeding op de dichtstbijzijnde geschikte locatie in het net met een niet gegarandeerd leveringsdruk. Dit kan een
aansluiting zijn op een lagedruknet (=LD, maximaal 200 mbar) of een hogedruknet (=HD, >200 mbar). Alle aansluitingen
hebben een niet gegarandeerde leveringsdruk. Ook zijn er speciale maatwerk aansluitingen voor groen gas
invoeding >1.600 m3/uur op het hogedruknet.

1.1 Tarieven speciale LD aansluitingen voor groen gas invoeding >40 m3/uur op het lage druk net (niet
gegarandeerde leveringsdruk van >23,4 mbar).
Aansluitcapaciteit

Aansluiting
per stuk (excl. btw)

Meerlengte1
per meter (excl. btw)

€ 9.633,79
€ 9.633,79
€ 13.609,29
€ 13.609,29
€ 13.609,29

€ 75,05
€ 75,05
€ 81,39
€ 81,39
€ 81,39

LD >40 t/m 65 m3/uur (G40)
LD >65 t/m 100 m3/uur (G65)
LD >100 t/m 160 m3/uur (G100)
LD >160 t/m 250 m3/uur (G160)
LD >250 t/m 400 m3/uur (G250)

1.2 Tarieven speciale HD aansluitingen voor groen gas invoeding >40 m3/uur op het hoge druk net (niet
gegarandeerde leveringsdruk >100 mbar).
Aansluitcapaciteit

Aansluiting
per stuk (excl. btw)

Meerlengte1
per meter (excl. btw)

€ 18.028,74
€ 18.028,74
€ 19.210,50
€ 19.210,50
€ 19.210,50
€ 20.621,64
€ 20.621,64
€ 20.621,64
maatwerk

€ 76,11
€ 76,11
€ 86,68
€ 86,68
€ 86,68
€ 86,68
€ 86,68
€ 86,68
maatwerk

HD >40 t/m 65 m3/uur
HD >65 t/m 100 m3/uur
HD >100 t/m 160 m3/uur
HD >160 t/m 250 m3/uur
HD >250 t/m 400 m3/uur
HD >400 t/m 650 m3/uur
HD >650 t/m 1.000 m3/uur
HD >1.000 t/m.1.600 m3/uur
HD >1.600 m3/uur

Toelichting
De in tabel 1.1 en 1.2 vermelde bedragen zijn inclusief een maximale tracélengte van de aansluitverbinding van 25 meter.
Indien de afstand van het aansluitpunt tot aan het overdrachtspunt groter dan 25 meter is, dan wordt er meerlengte in
rekening gebracht. Het tarief voor meerlengte gasleiding is inclusief boringen en/of straatwerk.

2

Verhogen aansluitcapaciteit bestaande speciale aansluiting voor groen gas invoeding

Bij een verhoging van de aansluitcapaciteit worden de werkelijke kosten in rekening gebracht (op basis van
voorcalculatie).

2.1

Verhogen aansluitcapaciteit >40 m3/uur op het lage en hoge druk net.

Verhogen aansluitcapaciteit
Verhogen aansluitcapaciteit LD (>40 m3/uur)
Verhogen aansluitcapaciteit HD (>40 m3/uur)

3

Tarief verhogen aansluitcapaciteit (excl. btw)

maatwerk
maatwerk

Verlichten aansluitcapaciteit bestaande speciale aansluiting voor groen gas invoeding

Bij het verlichten van de aansluitcapaciteit worden de werkelijke kosten in rekening gebracht (op basis van voorcalculatie).

3.1

Verlichten aansluitcapaciteit >40 m3/uur op het lage en hoge druk net.
Verlichten aansluitcapaciteit
3

Verlichten aansluitcapaciteit LD (>40 m /uur)
Verlichten aansluitcapaciteit HD (>40 m3/uur)

Tarief verlichten aansluitcapaciteit (excl. btw)

maatwerk
maatwerk

4

Verplaatsing bestaande speciale aansluiting voor groen gas invoeding

Bij een verplaatsing van een bestaande aansluiting worden de werkelijke kosten in rekening gebracht (op basis van
voorcalculatie).

4.1

Verplaatsen aansluiting op het lage en hoge druk net.
Verplaatsen aansluiting

Tarief verplaatsing aansluiting (excl. btw)

3

Verplaatsing aansluiting LD (>40 m /uur)
Verplaatsing aansluiting HD (>40 m3/uur)

5

maatwerk
maatwerk

Verwijderen bestaande speciale aansluiting voor groen gas invoeding

Bij een verwijderen van een bestaande aansluiting worden de werkelijke kosten in rekening gebracht (op basis van
voorcalculatie). Voor het verwijderen van aansluitingen op het lage druk net en op het hoge druk net met een maximale
aansluitcapaciteit t/m 1.000 m3/uur geldt een standaard tarief. De aansluitleiding op particulier terrein wordt hierbij niet
verwijderd. Als deze aansluitleiding wel verwijderd moet worden, geldt daarvoor een aanvullend tarief.

5.1

Verwijderen aansluiting op het lage en hoge druk net.
Verwijderen
aansluiting

Aansluiting >40 m3/uur (vanaf G40)
Aansluiting >40 t/m 1.000 m3/uur
Aansluiting >1.000 m3/uur

Lage of hoge
druk net

Tarief verwijdering aansluiting
per stuk (excl. btw)

Tarief verwijderen leiding
per meter (excl. btw)

LD
HD
HD

€ 1.800,15
€ 2.329,81
maatwerk

€ 16,39
maatwerk
maatwerk

6 Aanvullende kosten

Meer weten?

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:

De tarieven voor onze andere diensten, bijvoorbeeld het
in stand houden van een aansluiting op het
elektriciteitsnet, kunt u vinden op
www.enexis.nl/uwtarieven. Heeft u andere vragen, kijk
dan ook op onze website of bel 088 857 22 22.

•
•
•
•
•

wegnemen en eventueel herstellen van gesloten
verharding, bijvoorbeeld asfalt, beton of
stelconplaten;
wegnemen en eventueel herstellen van stabilisatie
lagen onder de bestrating;
noodzakelijke grondverbetering;
afvoeren van puin;
afvoeren van vervuilde grond.

Voorwaarden
Van toepassing zijn onze “Algemene Voorwaarden RNB
Groen Gas Invoeders – 15 januari 2009, versie D14.0” en
de “Algemene Voorwaarden dienstverlening en uitvoering
werkzaamheden 2013”.
Een exemplaar is verkrijgbaar via onze Klantenservice,
telefoonnummer 088 857 22 22. of te downloaden via
onze website www.enexisnetbeheer.nl.

Telemetrieaansluiting
Speciale aansluitingen voor groen gas invoeding dienen
te worden voorzien van een telemetrieaansluiting. U dient
zelf daarvoor een contract met een erkend meetbedrijf af
te sluiten.

Belastingen en heffingen
De in dit overzicht vermelde bedragen zijn exclusief btw.

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.
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