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Meters kleinverbruik Tarief in € (excl. BTW) Tarief in € (incl. BTW)

IJken kosten ongelijk kWh meter door Enduris 273,00 330,33
IJken kosten ongelijk kWh meter door ijkinstantie 560,00 667,60

Verwijderen van de kWh-meter 100,00 121,00
Prioriteitsplaatsing slimme meters. In geval van combi 
plaatsing (E+G), per meter 30,00 36,30

Prioriteitsplaatsing slimme meters (E ). Indien een afnemer 
niet beschikt over een gasaansluiting 56,00 67,76

Wisselen Oxxio meter. Afhandelen als prioriteitsplaatsing

Aansluitingen kleinverbruik (t/m 3 x 80A) Tarief in € (excl. BTW) Tarief in € (incl. BTW)

Saneren aansluiting van 1 x 25 A naar 1 x 35 of 3 x 25 A 
(kosten voor rekening van netbeheerder)
Verlaging aansluiting t/m 3 x 80A 300,00 363,00

Verwijderen aansluiting t/m 3 x 80A (inclusief meter) 409,00 494,89
Verwijderen aansluitingen t/m 3 x 80A. Clusters van 5 of meer, 
per aansluiting (inclusief meter) 315,00 381,15

Verwijderen aansluitingen t/m 3 x 80A. In geval van 
combiverwijdering (E+G), per aansluiting (inclusief meter) 212,00 256,52

Verwijderen aansluitingen t/m 3 x 80A. In geval van combi-
verwijdering (E+G), in clusters van 5 of meer, per aansluiting 
(inclusief meter)

190,00 229,90

Verwijderen Secundair Allocatie Punt Kleinverbruik t/m 3 x 80A 
(inclusief verwijderen meter), per Secundair Allocatie Punt

300,00 363,00

Herstel defecte hoofdpatroon in overdrachtspunt 67,00 81,07
Vrijschakelen aansluiting < 3 x80A (schakelen van de 
hoofdzekeringen/hoofdautomaten) 190,00 229,90

Verzwaring van 1 x 35A à 3 x 25A 300,00 363,00

Verzwaring van 1 x 35A/3 x 25A à maximaal 3 x 80A
* indien aansluiting geschikt
* indien aansluiting niet geschikt dan tarief nieuwe aansluiting

300,00 363,00

Aanleg Secundair Allocatie Punt Kleinverbruik t/m 3 x 80A 
(inclusief plaatsen en aansluiten meter), per Secundair Allocatie Punt
* indien aanpassing mogelijk in de meterkast
* indien aanpassing niet mogelijk in meterkast dan tarief op 
   aanvraag

300,00 363,00

Wijziging (verplaatsing) aansluitingen t/m 3x80 A (Kosten gelijk 
aan gereguleerd tarief aansluiting in de betreffende categorie, 
eventueel verhoogd met de kosten van het verwijderen van het 
vervallen aansluitpunt)
Bouwaansluitingen t/m 3 x 80A (Kosten gelijk aan gereguleerd 
tarief aansluiting in de betreffende categorie)
Tijdelijke aansluitingen (voorcalculatorische kosten, inclusief 
kosten vergunningen, boringen, met een minimum van 
gereguleerde tarief)



Openbare verlichting (OV) Tarief in € (excl. BTW) Tarief in € (incl. BTW)

Verwijderen OV aansluiting 263,00 318,23
Wijziging (verplaatsing) OV aansluiting (gelijk aan 
gereguleerd tarief eenmalige aansluiting) 320,00 387,20

Vervangen OV aansluiting 218,00 263,78

Wijzigen brandgroep (OV aansluiting) 218,00 263,78
Veiligstellen van een beschadigde lichtmast 
Werkelijke kosten
Schakelen OV 162,00 196,02

Revisiewerk en toezicht op aansluitingswerkzaamheden 
bij verplaatsen, vervangen en verwijderen van bestaande 
lichtmasten, per lichtmast (alleen voor deelnemers 
Samenwerkende OV-beheerders Zeeland) 

51,00 61,71

Inschakelen van de openbare verlichting op verzoek 
van OV beheerder of OV aannemer om 
montagewerkzaamheden te testen

81,00 98,01

Aansluitingen grootverbruik (>3 x 80A) Tarief in € (excl. BTW) Tarief in € (incl. BTW)

Verwijderen aansluiting >3 x 80A
Werkelijke kosten met een minimum van 377,00 456,17

Verwijderen Secundair Allocatie Punt Grootverbruik> 3 x80A, 
per Secundair Allocatie Punt (voorcalculatorische kosten)
Aanleg Secundair Allocatie Punt Grootverbruik> 3 x 80A, 
per Secundair Allocatie Punt (voorcalculatorische kosten)
Herstel defecte hoofdpatroon in overdrachtspunt > 3 x 80A 126,00 152,46

Vrijschakelen kabel-/trafoveld (>3x80A) 252,00 304,92
Wijziging (verplaatsing) aansluitingen > 3 x 80A
Werkelijke kosten met een minimum van 860,00 1.040,60

MS-aansluiting met LS-meting
- inrichting transformatorstation tbv LS voeding en meting
- en maandelijks:
  • huur transformator
  • huur behuizing (compact kast)
of als alternatief voor huur

15.160,00

114,00
75,00

18.343,60

137,94
75,00

Tarieven afsluiten en heraansluiten elektriciteit
Tarief in € (excl. BTW) Tarief in € (incl. BTW)

Afsluiten binnenshuis 108,00 130,68
Heraansluiten binnenshuis 108,00 130,68

Afsluiten buitenshuis 411,00 497,31

Heraansluiten buitenshuis 411,00 497,31



Enduris B.V.
Postbus 399
4460 AT Goes
Tel. 0113 74 11 00

Voor vragen met betrekking tot 
uw aansluiting kunt u terecht bij:

Het aanvragen van een nieuwe, of het wijzigen 
van een bestaande aansluiting loopt via 
www.mijnaansluiting.nl 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Overig
Tarief in € (excl. BTW) Tarief in € (incl. BTW)

Voorrijkosten i.v.m. onterecht voorrijden 67,00 81,07
Stagnatiekosten (voorcalculatorische kosten)


