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

Ijken kosten ongelijk gasmeter t/m G16 door ijkinstantie 501,00 606,21
Ijken kosten ongelijk gasmeter G25 door ijkinstantie 528,00 638,88

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 €120,00))

120,00 145,20

Wegnemen gasmeter kleinverbruik ( t/m gasmeter G25) 
aangesloten op lagedruk 99,00 119,79

Wegnemen gasmeter kleinverbruik (t/m gasmeter G25) 
aangesloten op lagedruk (meerdere meters in een arbeidsgang) op aanvraag op aanvraag

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 gasmeter grootverbruik (gasmeter ≥ G40) in overleg met 
meetverantwoordelijke 30,00 36,30

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

Wegnemen gasmeter grootverbruik (gasmeter ≥ G40) in 
overleg tussen aangeslotene en meetverantwoordelijke op aanvraag op aanvraag

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

Aansluitingen kleinverbruik (≤40 m3 (n)/uur) aangesloten op lage druk
wegname aansluitpunt inclusief meter

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

Wegnemen aansluitpunt op de hoofdleiding inclusief meter 
(t/m gasmeter G25) 402,00 486,42

Wegnemen aansluitpunt op de hoofdleiding inclusief meter 
(t/m gasmeter G25). Clusters van 5 of meer, per aansluitpunt 310,00 375,10

Wegnemen aansluitpunt op de hoofdleiding inclusief meter 
(t/m gasmeter G25), in geval van combiverwijdering (E+G), 
per aansluitpunt

209,00 252,89

Wegnemen aansluitpunt op de hoofdleiding inclusief meter 
(t/m gasmeter G25), in geval van combiverwijdering (E+G), 
in clusters van 5 of meer, per aansluitpunt

187,00 226,27

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) 723,00 874,83
Wijzigen kleinverbruikaansluitleiding > 10 en ≤ 16 m3/uur ( gasmeter G10) 1.319,00 1.595,99

Wijzigen kleinverbruikaansluitleiding >16 en ≤ 25 m3/uur ( t/m gasmeter G16) 1.319,00 1.595,99

Wijzigen kleinverbruikaansluitleiding > 25 en ≤ 40 m3/uur ( t/m gasmeter G25) 1.677,00 2.029,17



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 1.125,00 1.361,25

Wijzigen kleinverbruikaansluitleiding > 10 en ≤ 16 m3/uur ( gasmeter G10), 
geen werkzaamheden aan meter 1.721,00 2.082,41

Wijzigen kleinverbruikaansluitleiding >16 en ≤ 25 m3/uur ( t/m gasmeter G16), 
geen werkzaamheden aan meter 1.721,00 2.082,41

Wijzigen kleinverbruikaansluitleiding > 25 en ≤ 40 m3/uur ( t/m gasmeter 
G25), geen werkzaamheden aan meter 2.079,00 2.515,59

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) 1.319,00 1.595,99

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding ≤ 10 m3/uur (t/m gasmeter G6) in 
aansluiting geschikt voor maximaal 25 m3/uur (G16) 1.319,00 1.595,99

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding ≤ 10 m3/uur (t/m gasmeter G6) in 
aansluiting geschikt voor maximaal 25 m3/uur (G25) 1.677,00 2.029,17

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding > 10 en ≤ 16 m3/uur (G10) in 
aansluiting geschikt voor maximaal 25 m3/uur (G16) 1.319,00 1.595,99

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding > 10 en ≤ 16 m3/uur (G10) in 
aansluiting geschikt voor maximaal 40 m3/uur (G25) 1.677,00 2.029,17

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding >16 en ≤ 25 m3/uur (G16) in 
aansluiting geschikt voor maximaal 40 m3/uur (G25) 1.677,00 2.029,17

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) 1.721,00 2.082,41

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding ≤ 10 m3/uur (t/m gasmeter G6) in 
aansluiting geschikt voor maximaal 25 m3/uur (G16) 1.721,00 2.082,41

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding ≤ 10 m3/uur (t/m gasmeter G6) in 
aansluiting geschikt voor maximaal 25 m3/uur (G25) 2.079,00 2.515,59

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding > 10 en ≤ 16 m3/uur (G10) in 
aansluiting geschikt voor maximaal 25 m3/uur (G16) 1.721,00 2.082,41

Verzwaren kleinverbruikaansluitleiding > 10 en ≤ 16 m3/uur (G10) in 
aansluiting geschikt voor maximaal 40 m3/uur (G25) 2.079,00 2.515,59

Wijzigen kleinverbruikaansluitleiding >16 en ≤ 25 m3/uur (G16) in aansluiting 
geschikt voor maximaal 40 m3/uur (G25) 2.079,00 2.515,59

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) 723,00 874,83
Grootverbruik (≥ 40 m3/uur) naar kleinverbruik ≤ 16 m3/uur (gasmeter ≤G10) 1.319,00 1.595,99

Grootverbruik (≥ 40 m3/uur) naar kleinverbruik ≤ 25 m3/uur (gasmeter ≤G16) 1.319,00 1.595,99

Grootverbruik (≥ 40 m3/uur) naar kleinverbruik ≤ 40 m3/uur (gasmeter ≤G 25) 1.677,00 2.029,17

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

Tarieven afsluiten en heraansluiten Lc-gas wegens wanbetaling, 
aangeslotene op lage druk

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

Afsluiten binnenshuis 107,00 129,47
Heraansluiten binnenshuis 107,00 129,47

Afsluiten buitenshuis 404,00 488,84

Heraansluiten buitenshuis 404,00 488,84

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.

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

Voorrijkosten i.v.m. onterecht voorrijden 66,00 79,86
Stagnatiekosten (voorcalculatorische kosten)


