periodieke aansluit- en transporttarieven gas
voor telemetrie1 grootverbruikers per 1 januari 2019
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 meer dan 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

G40
G65
G100
G160
G250
G400
G650

Capaciteit, m3(n)/h

> 40 t/m 65
> 65 t/m 100
> 100 t/m 160
> 160 t/m 250
> 250 t/m 400
> 400 t/m 650
> 650 t/m 1.000

Periodieke aansluitvergoeding (€/jaar)
Aansluitpunt

Overdrachtspunt

Totaal

€ 99,88
€ 99,88
€ 120,90
€ 120,90
€ 120,90
€ 139,87
€ 139,87

€ 312,63
€ 312,63
€ 339,19
€ 367,08
€ 367,08
€ 577,77
€ 722,21

€ 412,51
€ 412,51
€ 460,09
€ 487,98
€ 487,98
€ 717,64
€ 862,08

1.2 Periodieke aansluitvergoeding HD aansluitingen
HD-Aansluiting

HD aansluiting 1 straat
HD aansluiting 1 straat
HD aansluiting 1 straat
HD aansluiting 1 straat
HD aansluiting 1 straat
HD aansluiting 1 straat
HD aansluiting 1 straat
HD aansluiting 1 straat
HD aansluiting 1 straat
HD aansluiting 1 straat
HD open pijp aansluiting
HD open pijp aansluiting
HD open pijp aansluiting
HD open pijp aansluiting
HD open pijp aansluiting
HD open pijp aansluiting
HD open pijp aansluiting
HD open pijp aansluiting
HD open pijp aansluiting
HD open pijp aansluiting

Capaciteit, m3(n)/h

> 40 t/m 65
> 65 t/m 100
> 100 t/m 160
> 160 t/m 250
> 250 t/m 400
> 400 t/m 650
> 650 t/m 1.000
> 1.000 t/m 1.600
> 1.600 t/m 2.500
> 2.500
> 40 t/m 65
> 65 t/m 100
> 100 t/m 160
> 160 t/m 250
> 250 t/m 400
> 400 t/m 650
> 650 t/m 1.000
> 1.000 t/m 1.600
> 1.600 t/m 2.500
> 2.500

Periodieke aansluitvergoeding (€/jaar)
Aansluitpunt

Overdrachtspunt

Totaal

€ 99,88
€ 99,88
€ 120,90
€ 120,90
€ 120,90
€ 139,87
€ 139,87
€ 142,02
€ 142,02
€ 150,14
€ 99,88
€ 99,88
€ 120,90
€ 120,90
€ 120,90
€ 139,87
€ 139,87
€ 142,02
€ 142,02
€ 150,14

€ 452,59
€ 452,59
€ 499,62
€ 543,33
€ 543,33
€ 543,99
€ 544,88
€ 583,73
€ 656,03
€ 728,33
€ 342,68
€ 342,68
€ 342,68
€ 342,68
€ 342,68
€ 449,74
€ 449,74
€ 494,04
€ 494,04
€ 538,34

€ 552,47
€ 552,47
€ 620,52
€ 664,23
€ 664,23
€ 683,86
€ 684,75
€ 725,75
€ 798,05
€ 878,47
€ 442,56
€ 442,56
€ 463,58
€ 463,58
€ 463,58
€ 589,61
€ 589,61
€ 636,06
€ 636,06
€ 688,48

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
door u opgegeven gecontracteerde transportcapaciteit bepalend.
De gecontracteerde transportcapaciteit wordt vastgesteld per
aansluiting (EAN-code).

2.1 Vastrecht transportdienst telemetrie grootverbruik (verbruik groter dan 170.000 m3/jaar)
Transportonafhankelijk tarief in €/jaar

€ 972,2600

2.2 Capaciteitsafhankelijk transporttarief telemetrie grootverbruik (verbruik groter dan 170.000 m3/jaar)
Capaciteitsafhankelijk tarief per eenheid gecontracteerde capaciteit in €/jaar /m³(n)/h

€ 22,3556

Toelichting
•

Het tarief per m³(n) is gebaseerd op een calorische waarde van 35,17 MJ/m³. De calorische waarde wordt elke maand per (pseudo)
gasontvangstation door de Gasunie vastgesteld. De gemeten afname wordt gecorrigeerd met genoemde calorische waarde.
Het capaciteitsafhankelijk tarief per m³(n)/uur wordt berekend over de contractueel overeengekomen capaciteit.

•

Contractwaarde aanpassen?
Het kan zijn dat uw verbruikpatroon in de afgelopen jaren is veranderd. Het is daardoor mogelijk dat het contract-vermogen niet meer
aan uw behoefte voldoet. De contractwaarde treft u aan op uw factuur voor aansluiting en transport. Wilt u weten hoe en wanneer u de
contractwaarde kunt aanpassen? Neem dan contact op met onze klantenservice op het nummer 088 - 85 72 222. Direct een verzoek
indienen voor aanpassing kan ook via onze site: www.enexis.nl/contractwaarde.

Aanpassing gecontracteerde transportcapaciteit
Uw gecontracteerde transportcapaciteit geldt voor onbepaalde
tijd. Op schriftelijk verzoek kan uw gecontracteerde capaciteit
worden aangepast. Een verzoek tot aanpassing van de
gecontracteerde transportcapaciteit is van kracht met ingang van
de maand volgend op de instemming met en de uitvoering van
het verzoek door Enexis Netbeheer.
Enexis Netbeheer toetst bij een aanvraag om verhoging of
verlaging van de gecontracteerde capaciteit of:
•
•
•

deze voldoet aan de criteria genoemd in de TarievenCode
Gas;
de capaciteit van de aansluiting voldoende is;
de beschikbare transportcapaciteit in het net toereikend is.

Als uit de toets blijkt dat aanpassing niet (direct) mogelijk is, zal
Enexis Netbeheer u hierover informeren. Voor een eventueel
noodzakelijke aanpassing van de aansluiting en of uitbreiding van
het gasnet ontvangt u een voorstel.

Toestemming voor verlaging van de gecontracteerde
transportcapaciteit wordt niet verleend indien verzocht wordt om
een verlaging binnen 12 maanden na aanvang van eerdere
verhoging. Tenzij sprake is van sterk gewijzigde omstandigheden
die vooraf niet in redelijkheid hadden kunnen worden voorzien.

Overschrijding gecontracteerde transportcapaciteit
Overschrijding betekent dat de gemeten transportcapaciteit hoger
is dan de gecontracteerde transportcapaciteit (de
contractwaarde). Het verschil bepaalt de overschrijding. Bij
overschrijding van de gecontracteerde transportcapaciteit wordt
de overschrijding van de contractwaarde in rekening gebracht
tegen hetzelfde tarief dat voor de gecontracteerde
transportcapaciteit geldt, met terugwerkende kracht voor het hele
kalenderjaar.

3 Overige informatie

Belastingen en heffingen

Definitie normaal kubieke meter gas m3(n)

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

De in dit overzicht vermelde kubieke meter gas m 3 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.

Voorwaarden
Voor aansluitingen met een aansluitcapaciteit groter dan 40
m3/uur gelden de 'Algemene voorwaarden aansluiting en
transport gas 01-01-2009 voor zakelijke afnemers'. Een
exemplaar is verkrijgbaar via onze Klantenservice,
telefoonnummer 088 857 22 22 of te downloaden via onze
website www.enexisnetbeheer.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/uwaansluiting. Heeft u andere vragen, kijk dan ook
op onze website of bel 088 857 22 22.
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1 Zoals bedoeld in de TarievenCode Gas
2 Gasgrootverbruikers met een jaarlijkse afname van meer dan 170.000 m 3 gas moeten beschikken over een meetinrichting die dagelijks of uurlijks
(bij een afname van meer dan 1.000.000 m 3 gas per jaar) kan worden uitgelezen.

