Tarievenblad Endinet B.V. voor kleinverbruikers gas met
ingang van 1 januari 2016
Artikel 1
Op dit tarievenblad is van toepassing de TarievenCode Gas, zoals gewijzigd vastgesteld door de
Autoriteit Consument & Markt (ACM) bij besluit van 1 januari 2014, of de daarvoor in de plaats
tredende versie. De in dit tarievenblad gehanteerde begrippen hebben de betekenis die daaraan in de
TarievenCode Gas wordt toegekend.
Genoemde tarieven hebben betrekking op zowel afname als invoeding van gas.

Artikel 2
Tarieven voor aanleg van een aansluiting
Eenmalige aansluitvergoeding voor aanleg van standaardaansluitingen:
Aansluitcapaciteit

Metertype*
G4, G6
G10
G16
G25

3

<= 10 m (n)/uur
3
>10 - <= 16m (n)/uur
3
>16 - <= 25 m (n)/uur
3
>25 - <= 40 m (n)/uur

Aansluittarief tot
max. 25 m
€ 650,00
€ 1.460,00
€ 1.460,00
€ 1.940,00

Meerprijs per meter
>25 m
€ 23,60
€ 23,60
€ 23,60
€ 23,60

*Indien de meetinrichting in de hoge druk zit, kan er een afwijkend metertype geplaatst zijn.

Genoemde prijzen zijn inclusief straatwerk.

Artikel 3
Tarieven voor uitbreiden, wijzigen, vervangen, verplaatsen van een aansluiting en realiseren
van een tijdelijke aansluiting
Uitbreiding van een aansluiting, wijziging van een aansluiting, vervanging van een aansluiting,
verplaatsing van een aansluiting en realisatie van een tijdelijke aansluiting worden tegen offerteprijzen
uitgevoerd.

Artikel 4
Transporttarieven
De kosten voor het transport van het gas zijn opgenomen in onderstaande tabel (bedragen per jaar):
Aansluitcapaciteit
3

3

<= 10 m (n)/uur (< 500 m /jaar)
3
3
<= 10 m (n)/uur (>= 500 - < 4000 m /jaar)
3
3
<= 10 m (n)/uur (>= 4000 m /jaar)
3
>10 - <= 16 m (n)/uur
3
>16 - <= 25 m (n)/uur
3
>25 - <= 40 m (n)/uur

Metertype*
G4,G6
G4,G6
G4,G6
G10
G16
G25

Rekencapaciteit
1,5
3
6
10
16
25

*Indien de meetinrichting in de hoge druk zit, kan er een afwijkend metertype geplaatst zijn.
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Capaciteitstarief
€ 32,1714
€ 64,3428
€ 128,6856
€ 214,4760
€ 343,1616
€ 536,1900

Vastrecht
€ 18,0072
€ 18,0072
€ 18,0072
€ 18,0072
€ 18,0072
€ 18,0072

Artikel 5
Tarieven voor in stand houden van de meetinrichting en aansluiting
5.1

Periodieke vergoeding voor het in stand houden van een meetinrichting
(bedragen per jaar):

Metertype

Meterhuur

G4
G6
G10
G16
G25

€ 20,6058
€ 20,6058
€ 52,5942
€ 52,5942
€ 180,9504

5.2

Periodieke vergoeding voor het in stand houden van een aansluiting
(bedragen per jaar):

Aansluitcapaciteit
3

<= 10 m (n)/uur
3
>10 - <= 16m (n)/uur
3
>16 - <= 25 m (n)/uur
3
>25 - <= 40 m (n)/uur

Metertype*
G4, G6
G10
G16
G25

Periodieke
aansluitvergoeding
€ 19,3614
€ 43,4808
€ 43,4808
€ 57,7914

*Indien de meetinrichting in de hoge druk zit, kan er een afwijkend metertype geplaatst zijn.

Artikel 6
Berekening verschuldigd tarief
6.1

De op grond van deze regeling verschuldigde bedragen worden naar evenredigheid berekend
met ingang van de dag waarop de aansluiting voor transport beschikbaar is gesteld.

6.2

Bij beëindiging van het transport is een evenredig deel van het tarief verschuldigd tot de dag
waarop het transport wordt beëindigd.

Artikel 7
Tarieven voor activeren en deactiveren van een gasaansluiting
7.1

Het tarief voor het deactiveren van een aansluiting wegens wanbetaling of ontbreken van een
leverancier bedraagt:
a.
€ 172,50 ingeval deactivering geschiedt door het afkoppelen van de meetinrichting;
b.
€ 304,75 ingeval deactivering geschiedt door het afkoppelen van de
dienstleidingaansluiting.

7.2
Het tarief voor het deactiveren van een aansluiting op eigen verzoek, niet als zijnde het gevolg
van wanbetaling of ontbreken van een leverancier, bedraagt:
a.
€ 172,50 ingeval deactivering geschiedt door het afkoppelen van de meetinrichting;
b.
€ 344,62 ingeval deactivering geschiedt door het afkoppelen en verwijderen van de
dienstleidingaansluiting incl. meetinrichting voor een aansluiting G4-G6. In geval van
*
spoedsloop bedraagt dit € 516,93 ;
c.
€ 501,30 ingeval deactivering geschiedt door het afkoppelen en verwijderen van de
dienstleidingaansluiting incl. meetinrichting voor een aansluiting G10 t/m G25. In geval
*
van spoedsloop bedraagt dit € 751,95 .

*

Spoedsloop is sneller dan de reguliere Endinet planning (op verzoek van de klant)
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7.3

Het tarief voor het opnieuw activeren van een gedeactiveerde aansluiting, ingeval van
wanbetaling of ontbreken van een leverancier bedraagt:
a.
€ 172,50 ingeval deactivering is geschied door het afkoppelen van de meetinrichting;
b.
€ 304,75 ingeval deactivering is geschied door het afkoppelen van de aansluiting.

7.4

Het tarief voor het op eigen verzoek opnieuw activeren van een gedeactiveerde aansluiting, niet
als zijnde het gevolg van wanbetaling of ontbreken van een leverancier, bedraagt:
a.
€ 172,50 ingeval deactivering is geschied door het afkoppelen van de meetinrichting.

Artikel 8
Boete
De boete in verband met het toerekenbaar in strijd handelen met een verplichting als bedoeld in
artikel 4 van de “Algemene Voorwaarden aansluiting en transport gas voor kleinverbruikers” bedraagt
€ 135,00 per strijdige handeling.

Artikel 9
Omzetbelasting en andere heffingen en slotbepaling
9.1

Over de in dit tarievenblad genoemde tarieven zijn de wettelijk verschuldigde omzetbelasting en
andere wettelijke heffingen verschuldigd. Naar huidig inzicht zijn de artikelen 7.1, 7.3 en
artikel 8 vrijgesteld van omzetbelasting. Indien door voortschrijdend inzicht en/of gewijzigde
wet- en regelgeving wel omzetbelasting is verschuldigd over de tarieven die volgens dit
tarievenblad zijn vrijgesteld van omzetbelasting, dan komt deze belasting voor rekening van de
contractant.

9.2

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe
geldende tarievenblad voor kleinverbruikers.
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