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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)

320,00 16,00 387,20 19,36

1 x 10 A t/m 3 x 25 A 608,00 25,80 735,68 31,22

> 3 x 25 A en t/m 3 x 35 A (3 x 35 A) 860,00 31,60 1.040,60 38,24

> 3 x 35 A t/m 3 x 50 A (3 x 50 A) 948,00 33,50 1.147,08 40,54

> 3 x 50 A t/m 3 x 63 A (3 x 63 A) 1.064,00 33,50 1.287,44 40,54

> 3 x 63 A t/m 3 x 80 A (3 x 80 A) 1.130,00 33,50 1.367,30 40,54

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

4.129,00 49,80 4.996,09 60,26

> 200 kW t/m 600 kW LS meting (MS) 14.130,00 95,70 17.097,30 115,80

> 200 kW t/m 2000 kW MS meting (MS) 31.453,00 95,70 38.058,13 115,80

> 2 MVA t/m 5 MVA (trafo HS/MS) 204.973,00 95,70 248.017,33 115,80

> 5 MVA t/m 10 MVA (trafo HS/MS) 223.692,00 150,60 270.667,32 182,23

> 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 1,95 0,54 2,16 n.v.t. 4,65 5,63

> 1 x 6 A t/m 1 x 10 A 0,5 19,50 18,00 21,72 28,67 87,89 106,35

> 1 x 10 A t/m 3 x 25 A 4 156,00 18,00 21,72 28,67 224,39 271,51

3 x 35 A 20 780,00 18,00 35,28 28,67 861,95 1042,96

3 x 50 A 30 1170,00 18,00 35,28 28,67 1251,95 1514,86

3 x 63 A 40 1560,00 18,00 35,28 28,67 1641,95 1986,76

3 x 80 A 50 1950,00 18,00 35,28 28,67 2031,95 2458,66

Het capaciteitstarief bedraagt: 39,00 €/kW/jaar. Vrijwel alle huishoudens hebben een hoofdveiligheid, <= 3 x 25 A. 
* T.b.v. Openbare verlichting.
**  Niet van toepassing bij onbemeten aansluitingen en artikel 1 lid 2 aansluitingen (A1 aansluitingen).  

Bij A1 aansluitingen wordt de meting verricht door een, door de klant gecontracteerd, meetbedrijf.
     Bij meerdere leveranciers op één aansluiting (MLOEA) is het in rekening gebrachte meettarief afhankelijk van het 

Primaire Allocatie Punt (PAP) en het aantal Secundaire Allocatie Punten (SAP). 



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 0,5150 n.v.t. n.v.t. 0,0392 0,0258 0,0145

Trafo MS/LS 36,75 1,8900 1,5300 n.v.t. 0,0096 0,0096 0,0145

MS 36,75 1,0300 1,5300 n.v.t. 0,0096 0,0096 0,0145

Trafo HS/MS 230,00 1,4900 2,1700 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,0145

Trafo HS/MS ≤ 600 h/jr 230,00 0,7450 n.v.t. 0,7512 n.v.t. n.v.t. 0,0145

TS 230,00 0,5800 0,7300 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,0145

Deze tarieven zijn exclusief btw. 



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

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 ) 2,97 n.v.t.

> 50 kW t/m 200 kW af. secundaire 
zijde trafo (Trafo MS/LS) 12,44 n.v.t.

> 200 kW t/m 600 kW LS meting 
(MS) 61,95 n.v.t.

> 200 kW t/m 2.000 kW MS meting 
(MS) 61,95 n.v.t.

> 2 MVA t/m 5 MVA (trafo HS/MS) 573,33 0,140

> 5 MVA t/m 10 MVA (trafo HS/MS) 573,33 0,140

> 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.mijnaansluiting.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
1,89000
1,53000

61,95
0,0096

€ 441,00
 € 3.402,00
 € 2.295,00

 € 743,40
 € 3.840,00

€ 10.721,40
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