Periodieke tarieven (CapTar) gas
voor consumenten per 1 januari 2018
In dit overzicht vindt u de periodieke capaciteitstariefcode (CapTar) voor het transport van gas voor onze klanten, die
over een aansluitcapaciteit kleiner of gelijk aan 40 m3/uur beschikken.
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 zijn in de CapTar-tabel 1 per aansluitcapaciteit terug te vinden.
CapTar-tabel 1:
Aansluitcapaciteit

CapTar in €/dag
incl. btw

CapTar in €/maand
incl. btw

t/m G6, sjv < 500 m3 (*)
t/m G6, sjv < 500 m3
t/m G6, sjv 500 m3 tot 4.000 m3
t/m G6, sjv ≥ 4.000 m3
G10
G16
G25
G25 met EVHI

€ 0,2720
€ 0,3415
€ 0,4617
€ 0,7023
€ 1,1972
€ 1,6781
€ 2,8717
€ 4,8992

€ 8,2735
€ 10,3860
€ 14,0445
€ 21,3611
€ 36,4140
€ 51,0436
€ 87,3472
€ 149,0163

CapTar in €/jaar
incl. btw
€
€
€
€
€
€
€
€

99,2829
124,6336
168,5336
256,3337
436,9685
612,5244
1.048,1679
1.788,1967

(*) Onbemeten aansluiting

Opbouw capaciteitstariefcode:
Dienst
1 Aansluitdienst
2 Transport
3 Meetdienst

Tariefopbouw
Tarief voor het instandhouden van uw aansluiting
Tarief voor het vastrecht van uw aansluiting en transportdienst van gas
Tarief voor de meting en voor het instandhouden van uw energiemeter

Door onderstaande tarieven van uw aansluitcapaciteit op te tellen en met het btw-percentage te verhogen, krijgt u het
‘CapTar in €/dag incl .btw’ die in CapTar-tabel 1 vermeld staat.
1 Aansluitdienst
Voor een aansluiting op het gasnet geldt een vast
bedrag per dag voor het instandhouden van de
aansluiting (periodieke aansluitvergoeding, ook wel
‘aansluitdienst’ genoemd). Het tarief hiervoor is
afhankelijk van de aansluitcapaciteit.

2 Transport
Voor het transport van gas naar uw aansluiting betaalt u
ook een vergoeding per dag. Het tarief hiervoor is
afhankelijk van het jaarverbruik (alleen voor afnemers
t/m G6) en de aansluitcapaciteit (voor alle afnemers t/m
G25). Het tarief bestaat uit twee delen: ‘vastrecht ’ en
‘transportdienst’

Aansluitdienst in €/dag
Aansluitcapaciteit

Vastrecht in
€/dag

Aansluitcapaciteit

excl. btw

excl. btw

t/m G6, sjv < 500 m3

€ 0,07610

t/m G6, sjv 500 m3 tot 4.000 m3

€ 0,07610

t/m G6, sjv ≥ 4.000 m3

€ 0,07610

t/m G6, sjv ≥ 4.000

G10

€ 0,13104

G10

€ 0,04931

G16

€ 0,13104

G16

€ 0,04931

G25

€ 0,16389

G25

€ 0,04931

G25 met EVHI

€ 0,16389

G25 met EVHI

€ 0,04931

t/m G6, sjv < 500
t/m G6, sjv 500

€ 0,04931

m3

m3

tot 4.000
m3

m3

€ 0,04931
€ 0,04931

Transportdienst in
€/dag

Aansluitcapaciteit

excl. btw
€ 0,09939

t/m G6, sjv < 500 m3
t/m G6, sjv 500

m3

t/m G6, sjv ≥ 4.000

tot 4.000

m3

m3

€ 0,19879
€ 0,39758

G10

€ 0,66263

G16

€ 1,06021

G25

€ 1,65658

G25 met EVHI

€ 1,65658

3 Meetdienst
Voor de meetdienst geldt een vast bedrag per dag
bestaande uit de kosten voor de 3-jaarlijkse
meteropname, de meterhuur en het meteronderhoud.
Meetdienst in
€/dag

Voorwaarden
Van toepassing zijn onze “Algemene Voorwaarden
aansluiting en transport elektriciteit en gas
kleinverbruikers 2013”. Een exemplaar is verkrijgbaar
via onze klantenservice, telefoonnummer 088-8577000 of
te downloaden via onze website www.enexis.nl.
Belastingen en heffingen
De in dit overzicht vermelde bedragen zijn exclusief
21 % btw (m.u.v. de CapTar-tabel 1, bovenaan eerste
pagina).

t/m G6

€ 0,05742

G10

€ 0,14643

G16

€ 0,14643

(openingstijden 08.00 uur – 17.00 uur).

G25

€ 0,50356

G25 met EVHI

€ 2,17920

excl. btw

Toelichting



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.

Meer weten?
De tarieven voor onze andere diensten, bijvoorbeeld het
realiseren van een aansluiting op het gasnet, kunt u
vinden op www.enexis.nl/tarieven. Hebt u andere
vragen, kijk dan ook op onze website of bel 088-8577000

Aansluitcapaciteit




4 Overige informatie

3

sjv = standaard jaarverbruik, m per jaar
EVHI = Elektronisch Volume Herleidings Instrument; dit corrigeert de
meetwaarden voor temperatuur en druk.
Het gasmeter type staat vermeld op uw gasmeter.

Enexis Netbeheer periodieke tarieven gas consument per 1 januari 2018 - V1.0

