
Aansluit- en  
transporttarieven gas
Voor huishoudelijke en zakelijke kleinverbruikers
per 1 januari 2014

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

Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland met een capaciteit van de gasaansluiting t/m 

40 m3(n)/uur2 (t/m G25) (huishoudens en kleinzakelijk). Deze tarieven zijn:

Dienst Onze tarieven zijn als volgt opgebouwd:

Aansluitdienst Tarief voor het instandhouden van uw aansluiting 

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

Meetdienst Tarief voor de meting en voor het beheer van uw energiemeter

1 Capaciteitstarieven
Het capaciteitstarief (CapTar) is de som van de afzonderlijke periodieke tarieven voor de aansluiting, het transport van de energie 

en de meetdiensten per aansluiting. Met ingang van 1 augustus 2013 worden deze kosten niet langer door de netbeheerder 

in rekening gebracht bij de klanten met een aansluiting t/m 40 m3(n)/uur1 (G25), maar wordt dit tarief als één bedrag in 

rekening gebracht door de leverancier die de energie levert aan de aansluiting en die als zodanig is vastgelegd in het Centraal 

aansluitingenregister. De hoogte van de capaciteitstarieven zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Aansluiting e/dag incl. BTW e/dag excl. BTW e/jaar incl. BTW e/jaar excl. BTW

Onbemeten 0,2605 0,2153 95,0872 78,5845

t/m 10 (n)m3/h, jaarverbruik <500 (n)m3/jaar 0,3276 0,2708 119,5988 98,8420

t/m 10 (n)m3/h, jaarverbruik 500 t/m 4000 (n)m3/jaar 0,4669 0,3859 170,4327 140,8535

t/m 10 (n)m3/h, jaarverbruik > 4000 (n)m3/jaar 0,7453 0,6160 272,0564 224,8400

> 10 (n)m3/h t/m 16 (n)m3/h 1,2713 1,0507 464,0416 383,5055

> 16 (n)m3/h t/m 25 (n)m3/h 1,8347 1,5163 669,6738 553,4495

> 25 (n)m3/h t/m 40 (n)m3/h 3,1711 2,6208 1.157,4763 956,5920

> 25 (n)m3/h t/m 40 (n)m3/h + EVHI 4,8494 4,0078 1.770,0448 1.462,8470

• De hoogte van de tarieven is in hoofdzaak afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting.

2 Aansluitdienst
Voor een aansluiting op het gasnet betaalt u een vast 

bedrag per maand voor het instandhouden van de 

aansluiting (periodieke aansluitvergoeding, ook wel 

‘vastrecht aansluiting’ genoemd). Het tarief is afhankelijk 

van de capaciteit van uw gasmeter2. De meeste 

huishoudens vallen in de laagste categorie (tot en met G6).

2.1 Periodieke aansluitvergoeding

Type meter2 Capaciteit 
van/tot

in m3(n)/h

e/mnd  
incl.BTW 

e/mnd  
excl. BTW

t/m G6 t/m 10 1 ,8766 1 ,5512 

G10 > 10 t/m 16 3,4150 2,8226

G16 > 16 t/m 25 3,6141 2,9869 

G25 > 25 t/m 40 6,1383 5,0735 

• Op uw meter staat vermeld welk type het is.

1  Definitie Normaal kubieke meter gas m3(n): De hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 273,15 K (0°C) en een absolute druk van 1,01325 bar, technisch vrij van 
waterdamp is, een volume van één (1) kubieke meter inneemt en een calorische bovenwaarde heeft van 35,17 MJ (‘Groningen Gas’).

2  De capaciteit van uw gasaansluiting is afhankelijk van het type meter dat u heeft en de druk waarin uw gasverbruik wordt gemeten. Als u bent aangesloten op het hoge-
druknet (hoger dan 200 millibar) én uw gasverbruik wordt gemeten in de hogedruk, geldt voor de aansluit- en transportdienst een hoger tarief dan volgens de tabel.



3 Transportdienst
Naast de vergoeding voor de aansluiting betaalt u ook 

voor het transport van het gas naar uw woning, bedrijf of 

instelling. Het transporttarief bestaat uit twee delen:  

het vastrecht transport en een vergoeding die afhankelijk 

is van de capaciteit van de aansluiting en – voor afnemers 

t/m G6 – van het jaarverbruik. 

3.1 Vastrecht transport

Vastrecht transport e/mnd  
incl. BTW

e/mnd  
excl. BTW 

per aansluiting 1,8143 1,4995

3.2 Capaciteitsvergoeding transport

Afnemersgroep2 e/mnd  
incl. BTW

e/mnd  
excl. BTW 

t/m G6, jaarverbruik               
tot 500 m3(n)

4,2342 3,4994

t/m G6, jaarverbruik            
500 tot 4.000 m3(n)

8,4685 6,9988

t/m G6, jaarverbruik            
vanaf 4.000 m3(n)

16,9372 13,9977 

G10 28,2286 23,3295

G16 45,1660 37,3273

G25 70,5719 58,3239

• Op uw meter staat vermeld welk type het is.
•  Uw (verwachte) jaarverbruik kunt u inschatten op basis van uw 

vorige jaarafrekening.
•  Afnemers die zijn aangesloten zonder meter worden ingedeeld 

in de laagste categorie (t/m G6, jaarverbruik tot 500 m3(n)).
•  De meeste huishoudens vallen in de afnemersgroep t/m G6 

met een jaarverbruik van 500 tot 4.000 m3(n).

4 Meetdienst
In het tarief voor meetdiensten uitgevoerd door Liander 

zitten de kosten voor de meetinrichting en het verschaffen 

van de toegang tot de meetgegevens. Bij enkele afnemers 

worden maandelijks de meterstanden opgenomen.  

De meeste huishoudens hebben een type meter t/m G6.

4.1 Tarieven meetdienst 

Type 
meter

Meetdienst
jaaropname

Meetdienst 
maandopname

e/mnd 
incl. BTW

e/mnd 
excl. BTW

e/mnd 
incl. BTW 

e/mnd 
excl. BTW

t/m G6  2,0426 1,6881 27,4951  22,7233

G10 5, 2 1 1 4 4,3070 30,6669 25,3446

G16 5, 2 1 1 4 4,3070 30,6669 25,3446

G25 17,9309 14,8190 43,3896 35,8592

EVHI 51,0499 42,1900 49,6584  41 ,0400  

• Op uw meter staat vermeld welk type het is.
•  EVHI = Elektronisch Volume Herleidings Instrument; een apparaat 

dat de meetwaarden corrigeert voor temperatuur en druk.

5 Overige informatie
TarievenCode
Op de tarieven voor de aansluit- en transportdienst is de door 

de Autoriteit Consument en Markt vastgestelde Tarieven-

Code Gas van toepassing. Deze is te vinden op www.acm.nl.

Aan- en afsluittarief
Wanneer wij genoodzaakt zijn uw gasaansluiting af te 

sluiten of opnieuw aan te sluiten, brengen wij u hiervoor 

een tarief in rekening dat afhankelijk is van het feit of wij 

deze werkzaamheden binnenshuis of buitenshuis moeten 

verrichten. De aanvraag voor het af- en weer aansluiten 

kan uitsluitend door de betreffende energieleverancier 

worden ingediend.

Storingen
Voor het verhelpen van een storing aan uw gasaansluiting 

worden geen kosten in rekening gebracht. De binnen- 

installatie is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij verrichten 

hieraan geen werkzaamheden. U dient zich hiervoor te 

wenden tot uw installateur. Wanneer u voor een storing een 

monteur van Liander laat komen en het blijkt dat deze storing 

in uw binneninstallatie zit, worden er geen werkzaamheden 

verricht. U bent dan wel een vergoeding verschuldigd in 

verband met voorrijden  (zie onderstaande tabel).

Kosten bij storing in binneninstallatie

 e incl. BTW e excl. BTW 

Werkdagen 08.00-20.00 uur 77, 1 3 63,74

Werkdagen 20.00-22.00 uur, 
zaterdagen 08.00-20.00 uur

107,93 89,20

Werkdagen 22.00-08.00 uur, 
zaterdagen 20.00-08.00 uur, 
zon- en feestdagen

107,93 89,20

Gaslucht
Als er een monteur langskomt na een gasluchtmelding, 

worden er geen kosten aan u in rekening gebracht.  

Nationaal storingsnummer gas en stroom: 0800 9009.

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

verhoogd met door de overheid opgelegde belastingen, 

toeslagen en heffingen.

Voorwaarden
Van toepassing zijn onze ‘Algemene Voorwaarden voor  

aansluiting en transport elektriciteit en gas voor klein-

verbruikers (versie 2013)’. 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, bijvoor-
beeld het aanleggen van een aansluiting op het 
gasnet, kunt u vinden op www.liander.nl. Heeft u 
andere vragen over Liander kijk dan ook op onze 
website of bel 0900 263 26 30 (e 0,10 per minuut).


