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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).

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 ≤ 10 723,00 26,20

G10 > 10 en ≤ 16 1.319,00 27,80

G16 > 16 en ≤ 25 1.319,00 29,20

G25 > 25 en ≤ 40 1.677,00 30,40

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 34,29 18,00 16,08 20,64 89,01 107,70

≤ G6 ≤ 10 ≥ 500 en < 4.000 3 68,58 18,00 16,08 20,64 123,30 149,19

≤ G6 ≤ 10 ≥ 4.000 6 137,16 18,00 16,08 20,64 191,88 232,17

G10 > 10 en ≤ 16 n.v.t. 10 228,60 18,00 32,28 52,62 331,50 401,12

G16 > 16 en ≤ 25 n.v.t. 16 365,76 18,00 34,92 52,62 471,30 570,27

G25 > 25 en ≤ 40 n.v.t. 25 571,50 18,00 57,84 180,96 828,30 1.002,24

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

Periodieke netwerktarieven 

Grootverbruik 

U valt in de categorie grootverbruiker als uw aansluiting een aansluitcapaciteit heeft van > 40 m3(n)/uur 
(≥ G40). De categorie Grootverbruik wordt onderverdeeld in profielgrootverbruiker, telemetriegroot-
verbruiker en grootverbruiker aangesloten op extra hogedruk.

*  deze indeling in gasmeters geldt alleen bij een overdruk van ≤ 200 mbar.
** capaciteitsafhankelijk tarief: 22,86 m3(n)/uur 
*** betreft de gehele aansluiting (aansluitpunt en aansluitleiding).
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). 



Eenmalige aansluitvergoeding
Voor nieuwe aansluitingen in deze categorie geldt een eenmalige gereguleerde aansluitvergoeding 
(EAV) voor het realiseren van het aansluitpunt. De kosten voor aanleg van de aansluitleiding, vanaf 
het aansluitpunt tot aan de gasmeter, wordt bepaald op basis van voorcalculatorische kostprijs.

Gasmeter *

Aansluit-
capaciteit
m3(n)/uur

Realiseren 
aansluitpunt LD in €

≤ 200 mbar

Realiseren 
aansluitpunt HD in €

 > 200 mbar en ≤ 16bar (HD)

G40 > 40 en ≤ 65 2.393,00 7.812,00

G65 > 65 en ≤ 100 2.393,00 7.812,00

G100 > 100 en ≤ 160 2.393,00 8.774,00

G160 > 160 en ≤ 250 2.393,00 8.774,00

G250 > 250 en ≤ 400 2.871,00 8.774,00

G400 > 400 en ≤ 650 2.871,00 10.549,00

G650 > 650 en ≤1.000 3.477,00 10.549,00

G1000 > 1.000 en ≤ 1.600 n.v.t. op aanvraag

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

G2500 > 2.500 n.v.t. op aanvraag

*  deze indeling in gasmeter 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 Meetvoorwaarden Gas-RNB ook niet daarover dient te beschikken. 

Gas-
meter*

Aansluit-
capaciteit
m3(n)/uur

Reken-
capaciteit

m3(n;35,17)

Capaciteits- 
afhankelijk 

tarief per 
maand**

Vast-
recht 

€/maand

Periodieke aan-
sluitvergoeding 

(aansluitpunt) 
≤ 200 mbar (LD) 

€/maand***

Periodieke aan-
sluitvergoeding 

(aansluitleiding) 
≤ 200 mbar (LD) 

€/maand

Periodieke aan-
sluitvergoeding 

(aansluitpunt) 
> 200 mbar en
 ≤ 16bar (HD) 

€/maand***

Periodieke aan-
sluitvergoeding 

(aansluitleiding) 
> 200 mbar en 

≤ 16bar (HD) 
€/maand

Totaal 
lagedruk

(excl. btw)
€/maand

Totaal 
hogedruk

(excl. btw)
€/maand

G40 > 40 en ≤ 65 40 76,20 1,50 5,96 8,35 11,67 20,91 92,01 110,28

G65 > 65 en ≤ 100 65 123,83 1,50 5,96 10,34 11,67 25,89 141,63 162,89

G100 > 100 en ≤ 160 100 190,50 1,50 5,96 15,80 14,26 39,53 213,76 245,79

G160 > 160 en ≤ 250 160 304,80 1,50 5,96 24,00 14,26 59,99 336,26 380,55

G250 > 250 en ≤ 400 250 476,25 1,50 7,37 32,73 14,26 81,87 517,85 573,88

G400 > 400 en ≤ 650 250 476,25 1,50 7,37 38,33 18,79 95,84 523,45 592,38

G650 > 650 en ≤1000 250 476,25 1,50 8,95 41,42 18,79 103,51 528,12 600,05

G1000 > 1.000 en ≤ 1.600 250 476,25 1,50 8,95 58,27 18,79 145,73 544,97 642,27

G1600 > 1.600 en ≤ 2.500 250 476,25 1,50 8,95 97,09 18,79 242,69 583,79 739,23

G2500 > 2.500 250 476,25 1,50 n.v.t. n.v.t. 18,79 485,45 n.v.t 981,99

*  deze indeling in gasmeter geldt alleen bij een overdruk van ≤ 200 mbar.
**  capaciteitsafhankelijk tarief: 22,86 m3(n)/uur
*** gereguleerde vergoeding voor beheer en onderhoud.
De tarieven zijn exclusief btw.



vastrecht
capaciteitsafhankelijk tarief 
periodieke aansluitvergoeding (aansluitpunt) 
periodieke aansluitvergoeding (aansluitleiding) 
 
totaal transportkosten per jaar

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

12 x 
12 x 

37,06
1,586 

5,96 
15,80

€ 447,72
 € 2.854,80

 € 71,52
 € 189,60

€ 3.560,64

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

Enduris B.V.
Postbus 5013
4330 KA Middelburg
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.aansluitingen.nl

Aan deze publicatie kunnen geen 
rechten worden ontleend.

Gas-
meter*

Aansluit-
capaciteit
m3(n)/uur

Capaciteits- **
afhankelijk 

tarief per 
m3(n)/uur 
€/maand

Vast-
recht 

€/maand

Periodieke aan-
sluitvergoeding 

(aansluitpunt) 
≤ 200 mbar (LD) 

€/maand***

Periodieke aan-
sluitvergoeding 

(aansluitleiding) 
≤ 200 mbar (LD) 

€/maand

Periodieke aan-
sluitvergoeding 

(aansluitpunt) 
> 200 mbar en ≤ 

16bar (HD) 
€/maand***

Periodieke aan-
sluitvergoeding 

(aansluitleiding) 
> 200 mbar en 

≤ 16bar (HD) 
€/maand

G40 > 40 en ≤ 65 1,586 37,06 5,96 8,35 11,67 20,91

G65 > 65 en ≤ 100 1,586 37,06 5,96 10,34 11,67 25,89

G100 > 100 en ≤ 160 1,586 37,06 5,96 15,80 14,26 39,53

G160 > 160 en ≤ 250 1,586 37,06 5,96 24,00 14,26 59,99

G250 > 250 en ≤ 400 1,586 37,06 7,37 32,73 14,26 81,87

G400 > 400 en ≤ 650 1,586 37,06 7,37 38,33 18,79 95,84

G650 > 650 en ≤1000 1,586 37,06 8,95 41,42 18,79 103,51

G1000 > 1.000 en ≤ 1.600 1,586 37,06 8,95 58,27 18,79 145,73

G1600 > 1.600 en ≤ 2.500 1,586 37,06 8,95 97,09 18,79 242,69

G2500 > 2.500 1,586 37,06 n.v.t. n.v.t. 18,79 485,45

*  deze indeling in gasmeter 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.

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 meet-
inrichting of op grond van de Meetvoorwaarden Gas-RNB daarover dient te beschikken. 

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 37,06

capaciteitsafhankelijk tarief per m3(n)/uur* 1,586

periodieke aansluitvergoeding (aansluitpunt) 189,46

periodieke aansluitvergoeding (aansluitleiding) 505,76

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