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AANSLUIT- EN TRANSPORTTARIEVEN

Kleinverbruik
U valt in de categorie kleinverbruik indien u een gasmeter met een (maximale) capaciteit heeft van 
≤ 40 m3(n)/uur (G25). 

Eenmalige aansluitvergoeding
Voor nieuwe gasaansluitingen in deze categorie geldt een eenmalige, gereguleerde aansluitvergoeding 
(EAV) welke afhankelijk is van de aansluitcapaciteit van de aansluiting. Indien de aansluiting langer is 
dan 25 meter geldt een aanvullende vergoeding per strekkende meter. De gereguleerde aansluit-
vergoedingen zijn gebaseerd op aansluitingen die worden gerealiseerd op het lagedruknet (≤ 200 mbar).

Type
gasmeter*

Gewenste 
aansluitcapaciteit 

m3/h

Tarief eenmalige bijdrage 
inclusief leidinglengte van 

maximaal 25 meter 
in €

Meerprijs per meter 
leidinglengte voor

 afstanden boven de 
25 meter in € per meter

≤ G6 ≤ 10 805,05 29,30

G10 > 10 en ≤ 16 1451,85 31,00

G16 > 16 en ≤ 25 1451,85 32,60

G25 > 25 en ≤ 40 1846,46 33,90

*  deze indeling in type gasmeters geldt alleen bij een overdruk van ≤ 200 mbar.
De tarieven zijn exclusief BTW.

Type
gas-
meter*

Aansluit-
capaciteit
m3(n)/uur

Standaard
jaarverbruik
m3(n;35,17)

Reken-
capaciteit 

m3(n;35,17)

Capaciteits-
afhankelijk

tarief 
€/jaar

Vast-
recht 

€/jaar

Periodieke 
aansluit-

vergoeding 
€/jaar

Meet-
tarief 

€/jaar

Totaal 
(excl.

 BTW) 
€/jaar

Totaal 
(incl. 
btw) 

€/jaar

≤ G6 ≤ 10 < 500 1,5 38,8818 18,0000 28,4496 8,0000 93,3314 112,9310

≤ G6 ≤ 10 ≥ 500 en < 4.000 3 77,7636 18,0000 28,4496 8,0000 132,2132 159,9780

≤ G6 ≤ 10 ≥ 4.000 6 155,5272 18,0000 28,4496 8,0000 209,9768 254,0719

G10 > 10 en ≤ 16 n.v.t. 10 259,2120 18,0000 56,9880 20,4000 354,6000 429,0660

G16 > 16 en ≤ 25 n.v.t. 16 414,7392 18,0000 60,9312 20,4000 514,0704 622,0252

G25 > 25 en ≤ 40 n.v.t. 25 648,0300 18,0000 100,8228 70,1500 837,0028 1.012,7734

Periodieke netwerktarieven

capaciteitstarief: 25,9212 m3(n)/uur
*  deze indeling in type gasmeters geldt alleen bij een overdruk van ≤ 200 mbar.
Vrijwel alle huishoudens hebben een gasmeter met een (nominale) capaciteit van 4 of 6 m3(n)/uur (is dus ≤ 10 m3/uur) 
en een jaarlijks verbruik tussen de 500 en 4.000 m3(n;35,17). 



Grootverbruik 

U valt in de categorie grootverbruiker als uw aansluiting een aansluitcapaciteit heeft van > 40 m3(n)/uur 
(≥G40) en de aansluitdruk van de aansluiting ≤ 16 bar is.
De categorie Grootverbruik wordt onderverdeeld in profielgrootverbruiker en telemetriegrootverbruiker. 

Eenmalige aansluitvergoeding
Voor nieuwe gasaansluitingen in deze categorie geldt een eenmalige, gereguleerde aansluitvergoeding 
(EAV) welke afhankelijk is van de aansluitcapaciteit van de aansluiting. Indien de aansluiting langer is 
dan 25 meter geldt een aanvullende vergoeding per strekkende meter. 

Type
Gasmeter*

Aansluit-
capaciteit
m3(n)/uur

Tarief eenmalige 
bijdrage inclusief 
leidinglengte van 

maximaal 25 meter 
in € ≤ 200 mbar 

(LD)

Meerprijs per meter 
leidinglengte voor 

afstanden boven 
de 25 meter in € 

per meter 
≤ 200 mbar (LD) 

Tarief eenmalige 
bijdrage inclusief 
leidinglengte van 

maximaal 25 meter 
in € > 200 mbar 
en ≤ 16bar (HD) 

Meerprijs per meter 
leidinglengte voor 

afstanden boven de 
25 meter in € per 

meter > 200 mbar 
en ≤ 16bar (HD) 

G40 > 40 en ≤ 65 8.652,26 72,00 28.267,73 92,00

G65 > 65 en ≤ 100 8.652,26 72,00 28.267,73 92,00

G100 > 100 en ≤ 160 8.652,26 72,00 31.748,78 102,00

G160 > 160 en ≤ 250 8.652,26 72,00 31.748,78 102,00

G250 > 250 en ≤ 400 10.384,66 82,00 31.748,78 102,00

G400 > 400 en ≤ 650 10.384,66 82,00 38.174,60 102,00

G650 > 650 en ≤1.000 12.581,85 82,00 38.174,60 102,00

G1000 > 1.000 en ≤ 1.600 n.v.t. n.v.t. 38.174,60 102,00

G1600 > 1.600 en ≤ 2.500 n.v.t. n.v.t. op aanvraag op aanvraag

G2500 > 2.500 n.v.t. n.v.t. op aanvraag op aanvraag

*  deze indeling in type gasmeters geldt alleen bij een overdruk van ≤ 200 mbar. 
De tarieven zijn exclusief BTW.



Periodieke netwerktarieven
Profiel grootverbruik
U valt in de categorie profielgrootverbruiker als uw aansluiting een aansluitcapaciteit heeft van 
> 40 m3(n)/uur (≥ G40), die niet beschikt over dagelijkse of uurlijkse afstandsuitlezing van de meet-
inrichting en op grond van de Meetcode Gas-RNB ook niet daarover dient te beschikken. 

Type
gas-
meter*

Aansluit-
capaciteit
m3(n)/uur

Reken-
capaciteit

m3(n;35,17)

Capaciteits- 
afhankelijk 

tarief per 
maand

Vastrecht 
€/maand

Periodieke 
aansluit-

vergoeding 
≤ 200 mbar 

(LD) 
€/maand**

Periodieke 
aansluit-

vergoeding 
> 200 mbar en

 ≤ 16bar (HD) 
€/maand**

Totaal 
lagedruk

(excl. 
btw)

€/maand

Totaal 
hogedruk

(excl. 
btw)

€/maand

G40 > 40 en ≤ 65 40 86,40 1,50 40,38 79,07 128,28 166,97

G65 > 65 en ≤ 100 65 140,41 1,50 40,38 79,07 182,29 220,98

G100 > 100 en ≤ 160 100 216,01 1,50 40,38 96,55 257,89 314,06

G160 > 160 en ≤ 250 160 345,62 1,50 40,38 96,55 387,50 443,67

G250 > 250 en ≤ 400 250 540,03 1,50 49,87 96,55 591,40 638,08

G400 > 400 en ≤ 650 250 540,03 1,50 49,87 127,25 591,40 668,78

G650 > 650 en ≤1000 250 540,03 1,50 60,61 127,25 602,14 668,78

G1000 > 1.000 en ≤ 1.600 250 540,03 1,50 n.v.t. 127,25 n.v.t. 668,78

G1600 > 1.600 en ≤ 2.500 250 540,03 1,50 n.v.t. 292,04 n.v.t. 833,57

G2500 
en hoger > 2.500 250 540,03 1,50 n.v.t. 550,93 n.v.t. 1.092,46

*  deze indeling in type gasmeters geldt alleen bij een overdruk van ≤ 200 mbar.
** gereguleerde vergoeding voor beheer en onderhoud.
De tarieven zijn exclusief btw.

Telemetriegrootverbruik (telemetrie)
U valt in de categorie telemetriegrootverbruiker als uw aansluiting een aansluitcapaciteit heeft van 
> 40 m3(n)/uur (≥ G40), die beschikt over een dagelijkse of uurlijkse afstanduitlezing van de meetinrichting 
of op grond van de Meetcode Gas-RNB daarover dient te beschikken. 



*  deze indeling in type gasmeters geldt alleen bij een overdruk van ≤ 200 mbar.
**  het capaciteitsafhankelijk tarief wordt op basis van de gecontracteerde uurcapaciteit in rekening gebracht.
***  gereguleerde vergoeding voor beheer en onderhoud.
De tarieven zijn exclusief btw.

vastrecht
capaciteitsafhankelijk tarief 
periodieke aansluitvergoeding 
 
totaal transportkosten per jaar

12 x 
150 m3(n)/uur x 12 x 

12 x 

42,32
1,811

40,38

 € 507,84 
 € 3.259,80
  € 484,56

 € 4.252,20

Rekenvoorbeeld op basis van een gecontracteerde transportcapaciteit van 150 m3(n)/uur, lage druk 
en een gasmeter van het type: G100.

=
=
=

Extra Hoge Druk
U valt in de categorie Extra Hoge Druk als uw aansluiting een aansluitcapaciteit heeft van > 40 m3(n)/uur 
en de aansluitdruk van de aansluiting > 16 bar is.

Tarieven per maand €/maand

vastrecht 18,64

capaciteitsafhankelijk tarief per m3(n)/uur* 2,4590

periodieke aansluitvergoeding 874,43

*   het capaciteitsafhankelijk tarief wordt op basis van de gecontracteerde 
uurcapaciteit in rekening gebracht. De tarieven zijn exclusief btw.

Type
gas-
meter*

Aansluit-
capaciteit
m3(n)/uur

Capaciteits- ** 
afhankelijk tarief 

per m3(n)/uur 
€/maand

Vastrecht 
€/maand

Periodieke 
aansluitvergoeding 

≤ 200 mbar (LD) 
€/maand***

Periodieke 
aansluitvergoeding 

> 200 mbar en
 ≤ 16bar (HD) 
€/maand***

G40 > 40 en ≤ 65 1,811 42,32 40,38 79,07

G65 > 65 en ≤ 100 1,811 42,32 40,38 79,07

G100 > 100 en ≤ 160 1,811 42,32 40,38 96,55

G160 > 160 en ≤ 250 1,811 42,32 40,38 96,55

G250 > 250 en ≤ 400 1,811 42,32 49,87 96,55

G400 > 400 en ≤ 650 1,811 42,32 49,87 127,25

G650 > 650 en ≤1000 1,811 42,32 60,61 127,25

G1000 > 1.000 en ≤ 1.600 1,811 42,32 n.v.t. 127,25

G1600 > 1.600 en ≤ 2.500 1,811 42,32 n.v.t. 292,04

G2500 en hoger > 2.500 1,811 42,32 n.v.t. 550,93



OVERIGE TARIEVEN
Gasmeter kleinverbruik (≤40 m3 (n)/uur) Tarief in € (excl. BTW) Tarief in € (incl. BTW)

IJken kosten ongelijk gasmeter t/m G16 door ijkinstantie 535,00 647,35

IJken kosten ongelijk gasmeter G25 door ijkinstantie 562,00 680,02

Wisselen gasmeter kleinverbruik (t/m gasmeter G25) met dezelfde hart 
op hart afstand (G4/G6 v.v en G10/G16 v.v.) in alle afwijkende situaties 
wisselen o.b.v voorcalculatie met een minimum van € 125,00

129,00 156,09

Naplaatsen van meter (in geval van slotjes). In geval van 
combi plaatsing (E+G), per meter 52,50 63,53

Prioriteitsplaatsing slimme meters. In geval van combi plaatsing 
(E+G), per meter 30,00 36,30

Prioriteitsplaatsing slimme meters (E of G). Indien een afnemer 
wel beschikt over een gasaansluiting 60,00 72,60

Wisselen Oxxio meter 30,00 36,30

Gasmeter grootverbruik (>40 m3 (n)/uur) Tarief in € (excl. BTW) Tarief in € (incl. BTW)

Wisselen gasmeter grootverbruik (gasmeter ≥ G40) in overleg 
met meetverantwoordelijke op aanvraag op aanvraag

Aansluitingen kleinverbruik (≤40 m3 (n)/uur) aangesloten op lage druk
tijdelijk afsluiten gasaansluiting Tarief in € (excl. BTW) Tarief in € (incl. BTW)

Tijdelijk afsluiten en heraansluiten gasaansluiting < 1jaar 226,00 273,46

wegname aansluiting inclusief meter (t/m gasmeter G25) Tarief in € (excl. BTW) Tarief in € (incl. BTW)

Verwijderen gasaansluiting laagbouw 565,00 683,65

Verwijderen gasaansluiting laagbouw. Clusters van 5 of meer, 
per aansluiting op aanvraag op aanvraag

Verwijderen gasaansluiting laagbouw, in geval van 
combiverwijdering (E+G), per aansluiting op aanvraag op aanvraag

Verwijderen gasaansluiting laagbouw, in geval van 
combiverwijdering (E+G), in clusters van 5 of meer, per aansluiting op aanvraag op aanvraag

Verwijderen gasaansluiting hoogbouw 130,00 157,30

wijzigen ligging kleinverbruikaansluitleiding in dezelfde aansluitcategorie 
exclusief werkzaamheden aansluitpunt en/of meter Tarief in € (excl. BTW) Tarief in € (incl. BTW)

Wijzigen kleinverbruikaansluitleiding ≤ 10 m3/uur (t/m gasmeter G6) 805,05 974,11

Wijzigen kleinverbruikaansluitleiding > 10 en ≤ 16 m3/uur (gasmeter G10) 1.451,85 1.756,74

Wijzigen kleinverbruikaansluitleiding >16 en ≤ 25 m3/uur (t/m gasmeter G16) 1.451,85 1.756,74

Wijzigen kleinverbruikaansluitleiding > 25 en ≤ 40 m3/uur (t/m gasmeter G25) 1.846,46 2.234,22



wijzigen ligging kleinverbruikaansluitleiding en aanpassing 
aansluitpunt in dezelfde aansluitcategorie 
exclusief werkzaamheden meter Tarief in € (excl. BTW) Tarief in € (incl. BTW)

Wijzigen kleinverbruikaansluitleiding ≤ 10 m3/uur 
(t/m gasmeter G6), geen werkzaamheden meter 1.235,05 1.494,41

Wijzigen kleinverbruikaansluitleiding > 10 en ≤ 16 m3/uur 
(gasmeter G10), geen werkzaamheden aan meter 1.881,85 2.277,04

Wijzigen kleinverbruikaansluitleiding >16 en ≤ 25 m3/uur 
(t/m gasmeter G16), geen werkzaamheden aan meter 1.881,85 2.277,04

Wijzigen kleinverbruikaansluitleiding > 25 en ≤ 40 m3/uur 
(t/m gasmeter G25), geen werkzaamheden aan meter 2.276,46 2.754,52

verzwaren aansluiting bij onvoldoende capaciteit aansluiting 
exclusief verwijderen bestaand aansluitpunt Tarief in € (excl. BTW) Tarief in € (incl. BTW)

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding ≤ 10 m3/uur (t/m gasmeter G6) 
in aansluiting geschikt voor maximaal 16 m3/uur (G10) 1.451,85 1.756,74

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding ≤ 10 m3/uur (t/m gasmeter G6) 
in aansluiting geschikt voor maximaal 25 m3/uur (G16) 1.451,85 1.756,74

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding ≤ 10 m3/uur (t/m gasmeter G6) 
in aansluiting geschikt voor maximaal 40 m3/uur (G25) 1.846,46 2.234,22

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding > 10 en ≤ 16 m3/uur (G10) 
in aansluiting geschikt voor maximaal 25 m3/uur (G16) 1.451,85 1.756,74

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding > 10 en ≤ 16 m3/uur (G10) 
in aansluiting geschikt voor maximaal 40 m3/uur (G25) 1.846,46 2.234,22

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding >16 en ≤ 25 m3/uur (G16) 
in aansluiting geschikt voor maximaal 40 m3/uur (G25) 1.846,46 2.234,22

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding > 25 en ≤ 40 m3/uur (G25) 
naar > 40 m3/uur op aanvraag op aanvraag

verzwaren/wijzigen aansluiting bij onvoldoende capaciteit aansluiting 
inclusief verwijderen bestaand aansluitpunt Tarief in € (excl. BTW) Tarief in € (incl. BTW)

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding ≤ 10 m3/uur (t/m gasmeter G6) 
in aansluiting geschikt voor maximaal 16 m3/uur (G10) 1.881,85 2.277,04

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding ≤ 10 m3/uur (t/m gasmeter G6) 
in aansluiting geschikt voor maximaal 25 m3/uur (G16) 1.881,85 2.277,04

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding ≤ 10 m3/uur (t/m gasmeter G6) 
in aansluiting geschikt voor maximaal 40 m3/uur (G25) 2.276,46 2.754,52

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding > 10 en ≤ 16 m3/uur (G10) 
in aansluiting geschikt voor maximaal 25 m3/uur (G16) 1.881,85 2.277,04

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding > 10 en ≤ 16 m3/uur (G10) 
in aansluiting geschikt voor maximaal 40 m3/uur (G25) 2.276,46 2.754,52

Wijzigen kleinverbruikaansluitleiding >16 en ≤ 25 m3/uur (G16) in 
aansluiting geschikt voor maximaal 40 m3/uur (G25) 2.276,46 2.754,52

Wijzigen kleinverbruikaansluitleiding > 25 en ≤ 40 m3/uur (G25) 
naar > 40 m3/uur op aanvraag op aanvraag

Wijzigen kleinverbruikaansluiting in grootverbruikaansluiting op aanvraag op aanvraag



Aansluitingen grootverbruik (> 40 m3 (n)/h) aangesloten 
op lage of hogedruk Tarief in € (excl. BTW) Tarief in € (incl. BTW)

Nieuw grootverbruik aansluitingen met een aansluitcapaciteit 
van > 40 m3(n)/uur op aanvraag op aanvraag

Wegnemen grootverbruik aansluiting (geheel) op aanvraag op aanvraag

Wegnemen aansluitpunt op de hoofdleiding gas grootverbruikers 
inclusief gasdrukregel en meetinstallatie (excl. aansluitleiding) op aanvraag op aanvraag

Wijzigen/verzwaren grootverbruikaansluitingen op aanvraag op aanvraag

wijzigen grootverbruikaansluiting op lagedruk naar kleinverbruikaansluiting op lagedruk 
onder gebruikmaking bestaand aansluitpunt Tarief in € (excl. BTW) Tarief in € (incl. BTW)

Grootverbruik (≥ 40 m3/uur) naar kleinverbruik ≤ 10 m3/uur (gasmeter ≤G6) 805,05 974,11

Grootverbruik (≥ 40 m3/uur) naar kleinverbruik ≤ 16 m3/uur (gasmeter ≤G10) 1.451,85 1.756,74

Grootverbruik (≥ 40 m3/uur) naar kleinverbruik ≤ 25 m3/uur (gasmeter ≤G16) 1.451,85 1.756,74

Grootverbruik (≥ 40 m3/uur) naar kleinverbruik ≤ 40 m3/uur (gasmeter ≤G 25) 1.846,46 2.234,22

Overige wijzigingen grootverbruik (≥ 40 m3/uur) naar kleinverbruik ≤ 40 m3/uur op aanvraag op aanvraag

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

Afsluiten binnenshuis 113,00 136,73

Heraansluiten binnenshuis 113,00 136,73

Afsluiten buitenshuis 432,00 522,72

Heraansluiten buitenshuis 432,00 522,72

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

Voorrijkosten i.v.m. onterecht voorrijden 70,00 84,70

Stagnatiekosten (voorcalculatorische kosten)

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

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 


