
aansluit- en transporttarieven gas
Voor telemetrie grootverbruikers1 per 1 januari 2013

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 gasaansluitcapaciteit groter dan 40m3(n)/uur2 met dagelijkse of uurlijkse 

opname op basis van telemetriemeting3. Deze tarieven zijn:

1 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 

gasmeter4. 

1.1 Periodieke aansluitvergoeding

Type 
meter4

Capaciteit van/
tot in m3(n)/h

€ p/mnd excl. BTW

Aansluit-
punt

Overig deel
aansluiting Totaal

G40 > 40 t/m 65 4,86 9,74 14,60 

G65 > 65 t/m 100 8,08 16,28 24,36

G100 > 100 t/m 160 14,81 29,82 44,63

G160 > 160 t/m 250 19,25 42,16 6 1 ,41

G250 > 250 t/m 400 2 1 ,24 67,82 89,06

G400 > 400  t/m 650 24,36 95,03 1 1 9 ,39

G650 > 650 t/m 1000 26,75 136,98 163,73

G1000 > 1000 t/m 1600 29,50 1 7 1 ,23 200,73 

G1600 > 1600 t/m 2500 32,50 222,14 254,64

G2500 > 2500 35,75 334,59 370,34

Toelichting tabel 1.1
• Op uw meter staat vermeld welk type het is.

2 Transportdienst
Naast de vergoeding voor de aansluiting betaalt u ook voor 

het transport van gas naar uw bedrijf of instelling. Het trans- 

porttarief bestaat uit twee delen, een vast en variabel deel. 

Het vastrecht transport is een vast bedrag per maand. 

1 Zoals bedoeld in de TarievenCode Gas.
2 Defi nitie Normaal kubieke meter gas m3(n): De hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 273,15 K (0 oC) 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’).
3 Gasgrootverbruikers met een jaarlijkse afname van meer dan 170.000 m3 gas moeten beschikken over een meetinrichting die dagelijks of uurlijks 

(uurlijks bij een afname van meer dan 1.000.000 m3 gas per jaar) kan worden uitgelezen. 
4 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 hogedruknet (groter dan 200 millibar) én uw gasverbruik wordt gemeten in de hogedruk, geldt voor de aansluitdienst een 
hoger tarief dan volgens de tabel.

Het variabele deel wordt maandelijks berekend op basis van 

de totale omvang van de gecontracteerde transportcapaciteit. 

Het transport van gas geschiedt onder hoge- of lagedruk. Voor 

beide drukniveaus zijn afzonderlijke tarieven vastgesteld. 

De gecontracteerde transportcapaciteit wordt vastgesteld per 

aansluiting (EAN-code). Bij overschrijding van de gecontrac-

teerde transportcapaciteit wordt de overschrijding van de 

contractwaarde in rekening gebracht tegen hetzelfde tarief 

dat voor de gecontracteerde transportcapaciteit geldt, met 

terugwerkende kracht tot 1 januari van het kalenderjaar. 

2.1 Vastrecht transport

Vastrecht transport € p/mnd excl. BTW 

per aansluiting 69,00

2.2 Gecontracteerde capaciteit

Gecontracteerde 
capaciteit

per m3(n)/h in € p/mnd 
excl. BTW 

Hogedruk 1,4300

Lagedruk 2,4900

Toelichting tabel 2.2
•  Onder gecontracteerde transportcapaciteit wordt verstaan de 

maximale piekbelasting in hele m3(n) per uur die u verwacht op 
enig moment in het kalenderjaar maximaal gedurende één uur 
nodig te hebben voor de betreff ende aansluiting.

• Onder een hogedruk aansluiting wordt verstaan een aansluiting 
   met een aansluitdruk vanaf 200 mbar tot en met 8 bar (overdruk). 
• Onder een lagedruk aansluiting wordt verstaan een aansluiting 
   met een aansluitdruk van maximaal 200 mbar (overdruk).

Dienst Onze tarieven zijn als volgt opgebouwd:

Aansluitdienst Tarief voor het instandhouden van uw aansluiting 

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



Aanpassing gecontracteerde transportcapaciteit
Uw gecontracteerde transportcapaciteit geldt voor onbepaal-

de tijd. Op schriftelijk verzoek wordt uw gecontracteerde 

capaciteit aangepast, indien:

•  u verzoekt om verhoging van de gecontracteerde transportca-

paciteit na minimaal 12 maanden na een eerdere verlaging, of

•  u verzoekt om verlaging van de gecontracteerde transport-

capaciteit na minimaal 12 maanden na een eerdere 

verhoging, en

•  Liander op de gewenste termijn over voldoende transport-

   capaciteit kan beschikken, en

•  u bereid bent een door Liander vast te stellen bijdrage 

te betalen voor de aanpassing van de transportcapaciteit 

in het netwerk van Liander. Deze aanpassing wordt uit- 

gevoerd binnen een door Liander aan te geven redelijke 

termijn.

Een aanpassing van de gecontracteerde transportcapaciteit 

is van kracht met ingang van de maand volgend op de in- 

stemming met en uitvoering van het verzoek door Liander.

Overschrijding gecontracteerde transportcapaciteit
Overschrijding betekent dat de gemeten transportcapaciteit 

hoger is dan de gecontracteerde transportcapaciteit (de 

contractwaarde). Het verschil bepaalt de overschrijding.  

Het tarief voor overschrijding5 van de contractwaarde bestaat 

uit twee delen; het tarief voor de maand waarin zich de 

overschrijding heeft voorgedaan en het tarief voor de in het 

betreffende kalenderjaar nog resterende maanden. 

Indien zich in hetzelfde kalenderjaar opvolgende over-

schrijdingen voordoen, wordt alleen een aanvullend tarief 

in rekening gebracht indien de opvolgende overschrijdingen 

hoger zijn geweest dan de voorgaande. In dat geval dient als 

uitgangspunt voor de aanvullende berekening het verschil 

tussen de opvolgende overschrijding minus de eerste over- 

schrijding, die aanleiding was voor het heffen van een tarief 

voor overschrijding van de contractwaarde. Een verhoging 

van de gecontracteerde transportcapaciteit heeft geen 

terugwerkende invloed op het in rekening gebrachte tarief.

Berekening van het tarief voor overschrijding van de 

contractwaarde voor de maand van overschrijding:

•  Het tarief voor overschrijding van de contractwaarde 

voor de maand van overschrijding wordt bepaald door de 

overschrijding te vermenigvuldigen met het aantal kalender-

maanden vanaf 1 januari tot en met de maand van de 

overschrijding. Het product wordt vermenigvuldigd met 

het van toepassing zijnde transporttarief per m3(n) per uur 

(hogedruk of lagedruk). 

•  Indien zich een overschrijding voordoet na een aanpassing 

van de gecontracteerde transportcapaciteit in hetzelfde 

kalenderjaar, dan wordt het tarief voor overschrijding van 

de contractwaarde berekend vanaf het van kracht worden 

van deze nieuwe gecontracteerde transportcapaciteit.

Berekening van het tarief voor overschrijding van de contract-

waarde voor de nog resterende maanden van het kalenderjaar:

•  Het tarief voor overschrijding van de contractwaarde voor 

de nog resterende maanden van het kalenderjaar wordt 

bepaald door de zich voorgedane overschrijding maande-

lijks te vermenigvuldigen met het van toepassing zijnde 

transporttarief per m3(n) per uur. 

•  Indien in een kalenderjaar de aansluiting wordt afgesloten 

door uw opzegging overeenkomstig de voorwaarden, wordt 

het tarief voor overschrijding van de contractwaarde 

toegepast tot en met de maand van afsluiting.

•  Indien in een kalenderjaar de gecontracteerde capaciteit is 

verlaagd na een overschrijding, wordt het tarief voor 

overschrijding van de contractwaarde blijvend in rekening 

gebracht voor de resterende kalendermaanden.

Dagcontract Gas
Met het Dagcontract Gas kunt u in aanvulling op uw 

gecontracteerde transportcapaciteit tijdelijk extra transport-

capaciteit aanvragen. Meer informatie over dit product vindt 

u op onze website www.liander.nl. 

3 Overige informatie

TarievenCode
Op de tarieven voor de aansluit- en transportdienst is de door 

de Raad van Bestuur van de NMa vastgestelde TarievenCode 

Gas van toepassing. Deze is te vinden op www.nma.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 2004 

voor aansluiting en transport gas voor grootverbruikers’. 

Een exemplaar is verkrijgbaar via onze klantenservice, 

tel: 0800 877 66 55 (gratis), en via onze website: www.liander.nl.
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5 Het tarief voor de overschrijding is gelijk aan het tarief voor de 
gecontracteerde transportcapaciteit.

Meer weten?
De tarieven voor onze andere diensten, bijvoorbeeld 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 088 542 63 62 (lokaal tarief).


