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Dit tariefblad is met de grootst mogelijke  

zorg samengesteld. Desondanks kunnen aan  

de gegevens geen rechten worden ontleend. 
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Sinds de invoering van de Elektriciteitswet (1998) en de Gaswet 
bestaat er onderscheid tussen de energieleverancier en de 
netbeheerder. Stedin draagt als netbeheerder zorg voor het 
beheer en onderhoud van het elektriciteitsnet in uw regio. 
Stedin is ook verantwoordelijk voor het plaatsen, beheren en 
onderhouden van de elektriciteitsmeter. 

In dit tariefblad vindt u een overzicht van de aansluit- en 
transportvergoedingen voor elektriciteit en de vergoeding voor 
de meterdiensten. Deze tarieven gelden voor alle afnemers 
met een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van  
3 x 80 ampère op het  elektriciteitsnet van Stedin.
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WAT BETAALT U?

Aan Stedin betaalt u aansluit- en transportvergoedingen. Deze vergoedingen hebben 
onder andere betrekking op de aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnet en  
de aansluitingen.

Daarnaast is Stedin verantwoordelijk voor het plaatsen, beheren en onderhouden van  
de elektriciteitsmeter bij kleinverbruikers. Stedin brengt u ter uitvoering van deze taken 
een vergoeding in rekening, waarvan de maximale hoogte door de Autoriteit Consument 
& Markt is vastgesteld. 

HELDERE KIJK OP DE KOSTEN

Naast de aansluit- en transportvergoedingen en de vergoeding voor de meterdiensten, 
betaalt u ook voor de levering van elektriciteit (inclusief energiebelasting). De kosten 
voor netbeheer worden via de energieleverancier doorbelast en vindt u op de jaar-
rekening van uw energieleverancier terug.
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EENMALIGE AANSLUITVERGOEDING

Voor het maken van een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet betaalt u een 
eenmalige vergoeding (aansluittarief). Als de aansluitkabel langer is dan 25 meter, 
betaalt u een bedrag per meter meerlengte (tarief meerlengte). Voor het aanvragen  
van een nieuwe aansluiting kunt u terecht op www.mijnaansluiting.nl. 

Tabel 1 - Eenmalige aansluitvergoeding

Aansluitcapaciteit Aansluittarief in
€ per aansluiting

In € incl. 
BTW

Tarief meerlengte  
in € per meter1

In € incl. 
BTW

t/m 1 × 6A op geschakeld net 562,76 680,94 21,86 26,45

t/m 1 × 10A 1.084,14 1.311,84 36,59 44,27

> 1 × 10A t/m 3 × 25A 1.084,14 1.311,84 36,59 44,27

> 3 × 25A t/m 3 × 35A 1.470,86 1.779,74 39,93 48,32

> 3 x 35A t/m 3 x 50A 1.493,05 1.806,59 40,44 48,93

> 3 x 50A t/m 3 x 63A 1.493,05 1.806,59 40,44 48,93

> 3 × 63A t/m 3 × 80A 1.652,55 1.999,59 42,95 51,97

1 Als de aansluitkabel langer is dan 25 meter

PERIODIEKE AANSLUITVERGOEDING

Jaarlijks betaalt u een vast bedrag om de aansluiting in stand te houden  
(periodieke aansluitvergoeding).

Tabel 2 - Periodieke aansluitvergoeding

Aansluitcapaciteit Aansluitcategorie In € excl. BTW 
per jaar

In € incl. BTW 
per jaar

t/m 1 × 6A op geschakeld net LS geschakeld 8,4309 10,2014

t/m 1 × 10A t/m 1 × 10A continue 22,7308 27,5043

> 1 × 10A t/m 3 × 25A > 1 × 10A t/m 3 × 25A 22,7308 27,5043

> 3 × 25A t/m 3 × 80A > 3 × 25A 37,2809 45,1099
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TRANSPORT VERGOEDING

Naast de periodieke vergoeding voor de aansluiting betaalt u ook transportvergoeding 
(tabel 3). Deze transportvergoeding bestaat uit het transportonafhankelijk tarief 
(vastrecht transport) en het transportafhankelijk tarief (capaciteitstarief). Bij afnemers 
die uitsluitend terug leveren over hun aansluiting brengt Stedin geen capaciteitstarief  
in rekening.

Tabel 3 - Transportvergoeding

Aansluitcapaciteit Vastrecht transport 
in € per jaar

In € incl. BTW  
per jaar

Capaciteitstarief  
in € per jaar

In € incl. BTW  
per jaar

t/m 1 × 6A op geschakeld net 0,5400 0,6534 1,8700 2,2627

t/m 1 × 10A 18,0000 21,7800 18,7000 22,6270

> 1 × 10A t/m 3 × 25A 18,0000 21,7800 149,6000 181,0160

> 3 × 25A t/m 3 × 35A 18,0000 21,7800 748,0000 905,0800

> 3 × 35A t/m 3 × 50A 18,0000 21,7800 1.122,0000 1.357,6200

> 3 × 50A t/m 3 × 63A 18,0000 21,7800 1.496,0000 1.810,1600

> 3 × 63A t/m 3 × 80A 18,0000 21,7800 1.870,0000 2.262,7000

 

METERTARIEVEN

Jaarlijks betaalt u aan Stedin een vast bedrag voor het plaatsen, beheren en  
onderhouden van uw elektriciteitsmeter (tabel 4).

Tabel 4 - Metertarieven

Aansluiting In € excl. BTW  
per jaar

In € incl.BTW 
per jaar

Meettarief 2 19,81 23,97

2  Het meettarief geldt zowel voor 1 fase als voor 3 fasen aansluitingen met een enkeltarief meter of een dubbeltariefmeter
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VOORBEELDBEREKENING 

Hieronder staat een rekenvoorbeeld van de periodieke aansluit- en transportvergoedingen 
voor een bestaande elektriciteitsaansluiting. In dit voorbeeld is uitgegaan van een 
gemiddeld gezin met een standaard aansluiting t/m 3 x 25A in 2022.  
Op stedin.net/tarieven vindt u ook voorbeeldberekeningen voor de overige categorieën.

Tabel 5 - Voorbeeld

Tarieven Stedin In € excl. BTW In € incl. BTW

Transportonafhankelijk tarief (vastrecht) 18,0000 21,7800

Transportafhankelijk tarief (capaciteitstarief) 149,6000 181,0160

Periodieke aansluitvergoeding 22,7308 27,5043

Meettarief 19,8100 23,9701

Totaal per jaar 210,1408 254,2704
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BEHEERGEBIED
ELEKTRICITEIT
Stedin Netbeheer B.V.

Postbus 49

3000 AA Rotterdam

 www.stedin.net  

 088 896 39 63

 06 469 639 63 

 @stedin 

 facebook.com/stedinnetbeheer

Vanaf 1 januari 2022 valt de provincie Zeeland  

binnen het Stedin beheergebied.



MEER INFORMATIE

De tarieven in deze brochure maken onderdeel 

uit het Tarievenblad als bedoeld in artikel 14 van 

de Algemene Voorwaarden voor Aansluiting en 

Transport Elektriciteit en Gas voor kleinverbruikers 

(versie 2013) of zoals deze zullen worden gewijzigd. 

Het Tarievenblad en de Algemene Voorwaarden 

kunt u inzien op www.stedin.net of opvragen bij 

onze Klantenservice.

CO
R

.B
R

O
.S

T.
0

03
A

.12
.2

1


