overige tarieven elektriciteit en gas
voor consumenten en zakelijk kleinverbruik per 1 januari 2020
In dit overzicht vindt u de overige tarieven elektriciteit en gas voor consumenten en zakelijk kleinverbruik die over een
elektriciteitsaansluiting kleiner of gelijk aan 3 x 80 Ampère of gasaansluiting kleiner of gelijk aan 40 m 3/uur of beschikken.
1. In en uit bedrijf stellen aansluiting
Voor het afsluiten en opnieuw aansluiten van een aansluiting (uit- en
in bedrijf stellen) brengen wij kosten in rekening. We maken
onderscheid tussen afsluiten binnenshuis (in de meterkast) en
buitenshuis omdat er in de laatste situatie onder andere extra
(graaf)werkzaamheden nodig zijn. U betaalt een combinatietarief als
wij gas en elektriciteit tegelijkertijd komen af- of heraansluiten.

3. Meteronderzoek
Aan een meteronderzoek (meterijking) zijn kosten verbonden. Een
meteronderzoek kunt u door Enexis Netbeheer of door een
onafhankelijke keuringsinstantie laten uitvoeren. Als u aan het
resultaat van de meteronderzoek die door Enexis Netbeheer is
uitgevoerd twijfelt, dan kunt u door een onafhankelijke
keuringsinstantie een second opinion laten uitvoeren. Het bedrag
voor een meteronderzoek betaalt u vooruit. Alleen als blijkt dat de
meter niet correct functioneert, ontvangt u het betaalde bedrag terug.

De tarieven gelden voor af- en heraansluiten op initiatief van Enexis
Netbeheer en voor af- en heraansluiten op uw eigen verzoek. Voor
Kosten meteronderzoek
een gasaansluiting geldt dat deze maximaal 12 maanden afgesloten
mag blijven. Na 12 maanden kiest u voor heraansluiten of voor
Aansluiting t/m 3 x 80 A / 40 m3/uur
permanent verwijderen van de gasaansluiting. Daarvoor brengen wij
Meterijking elektriciteitsmeter door Enexis
opnieuw kosten in rekening. Het is niet mogelijk om de termijn van 12
maanden te verlengen. Voor een elektriciteitsaansluiting geldt de
Netbeheer gasmeter door Enexis
Meterijking
termijn van 12 maanden niet.
Netbeheer
Meterijking door een onafhankelijke

keuringsinstantie
Second opinion na meterijking door Enexis
Netbeheer

Kosten in en uit bedrijf stellen aansluiting
Kosten
excl. btw
€ 117,19

Kosten
incl. btw
€ 141,80

Uit bedrijf stellen elektriciteit binnen

€ 117,19

€ 141,80

Uit bedrijf stellen gas en elektriciteit binnen
Uit bedrijf stellen gas buiten
Uit bedrijf stellen elektriciteit buiten
Uit bedrijf stellen gas en elektriciteit buiten
In bedrijf stellen gas binnen
In bedrijf stellen elektriciteit binnen
In bedrijf stellen gas en elektriciteit binnen
In bedrijf stellen gas buiten
In bedrijf stellen elektriciteit buiten
In bedrijf stellen gas en elektriciteit buiten

€ 121,46
€ 576,17
€ 576,17
€ 656,78
€ 85,99
€ 85,99
€ 102,10
€ 432,13
€ 432,13
€ 512,74

€ 146,97
€ 697,17
€ 697,17
€ 794,70
€ 104,05
€ 104,05
€ 123,54
€ 522,88
€ 522,88
€ 620,42

Aansluiting t/m 3 x 80 A / 40 m3/uur
Uit bedrijf stellen gas binnen

•
•
•

U bent niet aanwezig op het tijdstip van een afspraak.
Onze monteur is op uw verzoek gekomen en kan niet (goed) bij
de plek waar hij zijn werkzaamheden moet uitvoeren.
De oorzaak van een storing waarvoor u ons laat komen, zit in uw
eigen installatie.
U laat ons verschillende keren komen voor hetzelfde type
werkzaamheden terwijl u weet dat u dit kunt voorkomen.
Wij voeren op uw verzoek kortdurende werkzaamheden uit in uw
meterkast.

N.B.: Bij een melding van een “gaslucht” worden geen voorrijkosten
in rekening gebracht.
Meer informatie is te vinden op www.enexis.nl/voorrijkosten.

Voorrijkosten
Aansluiting t/m 3 x 80 A / 40 m3/uur
Voorrijkosten

Kosten
excl. btw
€ 53,43

Kosten
incl. btw
€ 64,65

€ 394,410

€ 477,24

Kosten diverse werkzaamheden

2.

•
•

Kosten
incl. btw
€ 100,00
€ 100,00
€ 736,37

4. Diverse werkzaamheden
Volgens artikel 4 is het mogelijk een in deze voorwaarden vermelde
maximale boete op te leggen als de contractant toerekenbaar handelt
in strijd met de in dit artikel vermelde verplichtingen. In plaats van
een boete kan de netbeheerder betaling van de kosten van transport
vorderen en/of de kosten van de geschatte feitelijke levering in
rekening brengen en/of schadevergoeding verlangen. Ook kan een
klant verzoeken ter plaatse te komen kijken of advies te geven.

Deze tarieven zijn inclusief voorrijkosten.

Voorrijkosten bij nalatigheid, en kortdurende
werkzaamheden
Wij berekenen alleen voorrijkosten als wij onnodig moeten
langskomen, bij nalatigheid en voor kortdurende werkzaamheden.
Het gaat onder andere om de volgende situaties:

Kosten
excl. btw
€ 82,645
€ 82,645
€ 608,570

(*)

Aansluiting t/m 3 x 80 A / 40 m3/uur

kosten
excl. btw

Kosten
incl. btw

Boete conform artikel 4 van de algemene
voorwaarden(*)

€ 135,00

€ 135,00

Technische opname op verzoek van de
klant

€ 113,05

€ 136,79

Deze boete wordt zonder btw in rekening gebracht.

5.

Overige informatie

TarievenCode
Voor aansluit- en transporttarieven is de door de Raad van Bestuur
van de ACM vastgestelde TarievenCode Elektriciteit en Gas van
toepassing. Deze is te vinden op www.acm.nl.
Voorwaarden
Voor consumenten en zakelijke kleinverbruikers zijn onze “Algemene
Voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit en gas
kleinverbruikers 2013” en de “Algemene Voorwaarden
dienstverlening en uitvoering werkzaamheden 2013” van toepassing.
Consumenten en zakelijke kleinverbruikers kunnen een exemplaar is
verkrijgbaar via onze Klantenservice, telefoonnummer 088 857 70 00.
De voorwaarden zijn ook te downloaden via onze website
www.enexis.nl/voorwaarden
Belastingen en heffingen
De in dit overzicht vermelde bedragen zijn exclusief en inclusief 21 %
btw vermeld.
Meer weten?
Consumenten en zakelijk kleinverbruik tarieven voor onze andere
diensten, bijvoorbeeld het realiseren van een aansluiting op het
elektriciteitsnet, kunt u vinden 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).
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