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Eenmalige aansluitvergoedingen

Voor een nieuwe elektriciteitsaansluiting geldt een éénmalige aansluitvergoeding, afhankelijk van de 
capaciteit van de aansluiting. Indien de aansluiting méér dan 25 meter is, geldt een aanvullende 
vergoeding per strekkende meter:  

Gewenste aansluitcapaciteit

Tarief éénmalige 
bijdrage inclusief 

tracélengte van 
maximaal 

25 meter in € 
(excl. BTW)

Meerprijs per 
meter tracé-
lengte voor 

afstanden boven 
de 25 meter in € 

(excl. BTW)

Tarief éénmalige 
bijdrage inclusief 

tracélengte van 
maximaal 

25 meter in € 
(incl. BTW)

Meerprijs per 
meter tracé-
lengte voor 

afstanden boven 
de 25 meter in € 

(incl. BTW)

t/m 1 x 6A geschakeld net (LS 
geschakeld net)

323,00 16,10 390,83 19,48

1 x 35 A t/m 3 x 25 A (3 x 25 A) 613,00 26,10 741,73 31,58

> 3 x 25 A en t/m 3 x 35 A (3 x 35 A) 863,00 31,90 1.044,23 38,60

> 3 x 35 A t/m 3 x 50 A (3 x 50 A) 952,00 33,80 1.151,92 40,90

> 3 x 50 A t/m 3 x 63 A (3 x 63 A) 1.070,00 33,80 1.294,70 40,90

> 3 x 63 A t/m 3 x 80 A (3 x 80 A) 1.136,00 33,80 1.374,56 40,90

> 50 kW t/m 200 kW af. secundaire 
zijde trafo (Trafo MS/LS)

4.148,00 50,30 5.019,08 60,86

> 200 kW t/m 600 kW LS meting (MS) 14.189,00 96,30 17.168,69 116,52

> 200 kW t/m 2000 kW MS meting (MS) 31.587,00 96,30 38.220,27 116,52

> 2 MVA t/m 5 MVA (trafo HS/MS) 205.849,00 96,30 249.077,29 116,52

> 5 MVA t/m 10 MVA (trafo HS/MS) 224.639,00 152,30 271.813,19 184,28

> 10 MVA maatwerk maatwerk maatwerk maatwerk

Vrijwel alle huishoudens vallen in de categorie: 1 x 35 A t/m 3 x 25 A.

Transporttarieven en periodieke aansluitvergoedingen kleinverbruik

U valt in de categorie kleinverbruik indien de hoofdveiligheid van uw woning of bedrijf kleiner of gelijk 
is aan 3 x 80 A, wat overeenkomt met een maximaal af te nemen vermogen van 50 kW.

Tariefcategorie
Reken-

capaciteit 
kW

Capaciteitstarief 
(excl. BTW) 

€/jaar

Vastrecht 
(excl. BTW) 

€/jaar

Periodieke 
aansluitvergoeding 
(excl. BTW) €/jaar

Meettarief 
(excl. BTW) 

€/jaar

Totaal 
(excl. BTW) 

€/jaar

Totaal 
(incl. btw) 

€/jaar

LS geschakeld net 0,05 1,734 0,54 2,16 n.v.t. 4,43 5,37

> 1 x 6A t/m 3 x25 A 4 138,72 18,00 21,72 28,23 206,67 250,07

3 x 35 A 20 693,60 18,00 35,52 28,23 775,35 938,17

3 x 50 A 30 1.040,40 18,00 35,52 28,23 1.122,15 1.357,80

3 x 63 A 40 1.387,20 18,00 35,52 28,23 1.468,95 1.777,43

3 x 80 A 50 1.734,00 18,00 35,52 28,23 1.815,75 2.197,06

Het capaciteitstarief bedraagt: 34,68 €/kW/jaar. Vrijwel alle consumenten hebben een hoofdveiligheid, <= 3 * 25 A. 



Transporttarieven grootverbruik

U valt in de categorie grootverbruik indien de hoofdveiligheid groter is dan 3 x 80 A, wat overeenkomt 
met een maximaal op te nemen vermogen groter dan 50 kW. Voor het transport van elektriciteit naar 
uw aansluiting brengen wij het transporttarief aan u in rekening. Dit tarief bestaat uit een vast deel 
en een variabel deel. U wordt ingedeeld in een tariefcategorie op basis van het gecontracteerd vermogen 
en aansluitwijze. U kunt niet in een hogere tarief categorie worden ingedeeld dan de aansluitwijze 
welke fysiek gerealiseerd is. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende tariefcategorieën:

Tariefcategorie
Vermogen 

minimaal kW
Vermogen 

maximaal kW

LS - 50

Trafo MS/LS 51 200

MS 201 2.000

Trafo HS/MS 2.001 8.500 *

TS 8.501 * **

*  bij een arbeidsfactor van 0,85
**  op aanvraag

Tariefcategorie

Vastrecht 
€/maand

Vermogen 
gecontracteerd

€/kW/
maand

Vermogen 
max. 

€/kW/
maand

Vermogen 
max. 

€/kW/
week

Afname 
normaal 

€/kWh

Afname 
laag 

€/kWh

Afname 
blind-

energie
€/kVArh

LS 1,50 0,5100 n.v.t. n.v.t. 0,0342 0,0225 0,0129

Trafo MS/LS 36,75 1,76000 1,13000 n.v.t. 0,0089 0,0089 0,0129

MS 36,75 0,97000 1,13000 n.v.t. 0,0089 0,0089 0,0129

Trafo HS/MS 230,00 1,49000 1,72000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,0129

Trafo HS/MS ≤ 600 h/jr 230,00 0,74500 n.v.t. 0,59540 n.v.t. n.v.t. 0,0129

TS 230,00 0,55000 0,63000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,0129

Als u zowel afneemt als (terug)levert wordt het vastrecht transportdienst gebaseerd op de hoogste 
contractwaarde. Deze tarieven zijn exclusief btw. 
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Periodieke aansluitvergoedingen grootverbruik

Voor een standaard aansluiting geldt een vast bedrag voor het instandhouden van de aansluiting, 
afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Voor de tariefcategorie HS/MS en trafo HS/MS <=600 
h/jaar geldt een aanvullend periodiek aansluittarief indien de verbinding langer is dan 25 meter. 

Aansluitcapaciteit Tarief per maand inclusief 
verbindingslengte van maximaal 

25 meter in €

Tarief per maand per meter 
verbindingslengte voor afstanden 

boven de 25 meter in € 

> 3 x 80A t/m 50 kW (LS ) 2,98 n.v.t.

> 50 kW t/m 200 kW af. secundaire 
zijde trafo (Trafo MS/LS) 12,50 n.v.t.

> 200 kW t/m 600 kW LS meting 
(MS) 62,21 n.v.t.

> 200 kW t/m 2.000 kW MS meting 
(MS) 62,21 n.v.t.

> 2 MVA t/m 5 MVA (trafo HS/MS) 575,78 0,14

> 5 MVA t/m 10 MVA (trafo HS/MS) 575,78 0,14

> 10 MVA maatwerk maatwerk

Deze tarieven zijn exclusief btw. 

vastrecht
vermogensvergoeding gecontracteerd 
vermogensvergoeding max. (piek) 
periodieke aansluitvergoeding 
verbruik
 
totaal transportkosten per jaar

Rekenvoorbeeld voor een bedrijf in de categorie: trafo MS/LS met een gecontracteerd vermogen van 
150 kW (categorie trafo MS/LS) en een aansluitcapaciteit van 1.000 kW (categorie MS). De gemiddelde 
maandelijkse belasting bedraagt 125 kW bij een afname op jaarbasis van 400.000 kWh: 

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.aansluitingen.nl 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

12 x 
150 kW x 12 x 
125 kW x 12 x 

12 x 
400.000 x

36,75
1,76000
1,16000

63,07
0,0089

€ 441,00
 € 3.168,00
 € 1.695,00

 € 746,52
 € 3.560,00

€ 9.610,52
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