
aansluit- en transporttarieven elektriciteit
voor Grootverbruikers zoals bedoeld in artikel 1 leden 2 en 3 van de 
Elektriciteitswet 1998, per 1 januari 2013. 

Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluitdienst en transportdienst voor onze Grootverbruikklanten in 

Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland met een elektriciteitsaansluiting tot en met 3 x 80 Ampère.

De tarieven die Liander in rekening brengt zijn:

1 Aansluitdienst
Voor een aansluiting op het elektriciteitsnet betaalt u een 

vast bedrag per maand voor het instandhouden van de 

aansluiting (periodieke aansluitvergoeding, ook wel 

‘vastrecht aansluiting’ genoemd). Het tarief hiervoor is 

afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting.

1.1 Vastrecht aansluiting

Aansluiting € p/mnd 
excl. BTW 

1 x 6A geschakeld net  0,81

t/m 3 x 25A 1 ,70

> 3 x 25A t/m 3 x 35A 2,62

> 3 x 35A t/m 3 x 50A 2,62

> 3 x 50A t/m 3 x 63A 3,18

> 3 x 63A t/m 3 x 80A 3,18

Toelichting tabel 1.1
• A = Ampère (stroomsterkte).
• Geschakeld net = Een net dat door de netbeheerder aan of uit kan
    worden geschakeld, bijvoorbeeld voor openbare verlichting.

2 Transportdienst
Naast de vergoeding voor de aansluiting betaalt u ook

voor het transport van elektriciteit naar uw bedrijf of 

instelling. Het transporttarief bestaat uit twee delen: 

het vastrecht transport en een vergoeding die afhankelijk 

is van de capaciteit van de aansluiting.

2.1 Vastrecht transport

Aansluiting € p/mnd 
excl. BTW 

1 x 6A geschakeld net 0,045

t/m 3 x 25A 1 ,500

> 3 x 25A t/m 3 x 35A 1 ,500

> 3 x 35A t/m 3 x 50A 1 ,500

> 3 x 50A t/m 3 x 63A 1 ,500

> 3 x 63A t/m 3 x 80A 1 ,500

2.2 Capaciteitsvergoeding transport

Aansluiting € p/mnd 
excl. BTW 

1 x 6A geschakeld net 0, 1 7 1 2

t/m 3 x 25A 12 ,2668

> 3 x 25A t/m 3 x 35A 61 ,2650

> 3 x 35A t/m 3 x 50A 92,4525

> 3 x 50A t/m 3 x 63A 122,5300

> 3 x 63A t/m 3 x 80A 154,0875

De capaciteitsvergoeding is inclusief een vergoeding voor 

systeemdiensten. Deze diensten worden door de beheerder 

van het landelijk elektriciteitsnet (TenneT) verzorgd en 

overeenkomstig de TarievenCode Elektriciteit door Liander 

aan u doorberekend.

Dienst Onze tarieven zijn als volgt opgebouwd:

Aansluitdienst Tarief voor het instandhouden van uw aansluiting 

Transportdienst Tarief voor het transport van elektriciteit van en naar uw woning, bedrijf of instelling



3 Overige informatie

TarievenCode
Op de tarieven voor de aansluit- en transportdienst is

de door de Autoriteit Consument en Markt vastgestelde

TarievenCode Elektriciteit van toepassing. Deze is te

vinden op www.acm.nl.

Belastingen en heffi  ngen
Alle bedragen die u aan Liander verschuldigd bent, worden 

verhoogd met door de overheid opgelegde belastingen, 

toeslagen en heffi ngen.

Voorwaarden
Van toepassing zijn onze ‘Algemene voorwaarden aanslui-

ting en transport elektriciteit voor zakelijke afnemers 

(niet-zijnde producenten)’. Voor producenten zijn van 

toepassing onze ‘Algemene voorwaarden aansluiting en

transport elektriciteit voor producenten’. Een exemplaar is 

verkrijgbaar via onze klantenservice, tel: 0800 877 66 55 

(gratis) en via onze website: www.liander.nl.
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Meer weten?
De tarieven voor onze andere diensten, bijvoorbeeld het 
aanleggen van een aansluiting op het elektriciteitsnet, kunt u 
vinden op www.liander.nl. Heeft u andere vragen over Liander 
kijk dan ook op onze website of bel 088 542 63 62 (lokaal tarief).


