Tarieven voor aansluiting en
transport elektriciteit
Voor huishoudens en zakelijke kleinverbruikers
per 1 januari 2016
Overzicht van de tarieven voor de aansluitdienst, de transportdienst en de meetdienst voor onze klanten
met een elektriciteitsaansluiting tot en met 3 x 80 ampère.

Onze dienst

U betaalt een tarief voor:

Aansluitdienst

Het beheer en onderhoud van uw aansluiting

Transportdienst

Het transport van elektriciteit naar uw woning of organisatie

Meetdienst

De meting en het beheer van uw elektriciteitsmeter

1

Capaciteitstarieven

Het capaciteitstarief is een tarief voor de aansluiting, het transport van energie en de meetdiensten per aansluiting.
Sinds 1 augustus 2013 betaalt u dit tarief niet meer rechtstreeks aan uw netbeheerder, maar via uw energieleverancier.
De hoogte van de capaciteitstarieven ziet u in onderstaande tabel.
Aansluiting

e/dag incl. btw

e/dag excl. btw

e/jaar incl. btw

e/jaar excl. btw

1 x 6A geschakeld net onbemeten

0,0354

0,0293

12,9757

10,7238

1 x 6A geschakeld net bemeten

0,0915

0,0757

33,5245

27,7062

t/m 3 x 25A onbemeten

0,5741

0,4745

210,1370

173,6670

t/m 3 x 25A bemeten

0,6302

0,5209

230,6857

190,6494

> 3 x 25A t/m 3 x 35A

2,4567

2,0304

899,1 829

743,1 264

> 3 x 35A t/m 3 x 50A

3,5808

2,9594

1.310,5998

1.083,1 404

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

4,7250

3,9050

1.729,3683

1.429,2300

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

5,8491

4,8340

2.140,7852

1.769,2440

Het capaciteitstarief is opgebouwd uit 3 afzonderlijke tarieven voor de aansluitdienst, transportdienst en de meetdienst,
die we hieronder toelichten.
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Aansluitdienst

3

Transportdienst

Voor een aansluiting op het elektriciteitsnet betaalt u

Naast het tarief voor de aansluiting betaalt u ook voor het

een vast tarief per maand. Dit tarief is afhankelijk van de

transport van elektriciteit naar uw woning of organisatie.

capaciteit van de aansluiting.

Het transporttarief bestaat uit:

2.1 Aansluittarieven

-

een tarief voor vastrecht transport

-

een tarief dat afhangt van de capaciteit van de 		
aansluiting.

Aansluiting
1 x 6A geschakeld net

e/mnd incl. btw
0,8598

e/mnd excl. btw
0,7106

t/m 3 x 25A

1,9817

1 ,6378

> 3 x 25A t/m 3 x 35A

2,8343

2,3424

> 3 x 35A t/m 3 x 50A

2,8343

2,3424

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

3,4469

2,8487

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

3,4469

2,8487

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

3.1 Vastrecht transport
Aansluiting

e/mnd incl. btw

e/mnd excl. btw

1 x 6A geschakeld net

0,0516

0,0427

t/m 3 x 25A

1 ,81 57

1 ,5006

> 3 x 25A t/m 3 x 35A

1 ,81 57

1 ,5006

> 3 x 35A t/m 3 x 50A

1 ,81 57

1 ,5006

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

1 ,81 57

1 ,5006

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

1 ,81 57

1 ,5006

Storingen

3.2 Transportafhankelijke tarieven

Heeft u een stroomstoring? Storingen aan uw elektriciAansluiting

e/mnd incl. btw

1 x 6A geschakeld net

e/mnd excl. btw

0,1713

teitsaansluiting tot en met 1 x 25A verhelpen wij gratis.

0, 1 4 1 6

Voor storingen aan aansluitingen groter dan 1 x 25A
gelden de tarieven in onderstaande tabel.

t/m 3 x 25A

13,7138

11,3338

> 3 x 25A t/m 3 x 35A

68,5694

56,6690

Let op! De groepenkast en de leidingen in uw huis vanaf

> 3 x 35A t/m 3 x 50A

102,8542

85,0035

de meterkast zijn uw eigen verantwoordelijkheid. Wij

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

137,1389

113,3380

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

171,4237

141,6725

verrichten hieraan geen werkzaamheden. U kunt hiervoor
contact opnemen met uw installateur. Laat u voor een
storing een monteur van Liander komen? En zit de storing
in uw eigen installatie? Dan verhelpen wij de storing
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Meetdienst

niet. Wel brengen wij u dan voorrijkosten in rekening (zie

Het tarief voor de meetdienst bestaat uit kosten voor de

onderstaande tabel).

meetinrichting en het verschaffen van de toegang tot de
meetgegevens.
e incl. btw

e excl. btw

e/mnd incl. btw

e/mnd excl. btw

Kosten bij onterechte storingsmelding
Werkdagen 08.00-20.00 uur

77,44

64,00

Enkeltarief

1,7 124

1,4152

Werkdagen 20.00-22.00 uur,
Zaterdagen 08.00-20.00 uur

108,30

89,50

Dubbeltarief

1,7 124

1,4152

108,30

89,50

Productie eigen opwek

1,7 124

1,4152

Werkdagen 22.00-08.00 uur,
Zaterdagen 20.00-08.00 uur, Zon- en
feestdagen

Meetdienst

Belastingen en heffingen
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Overige informatie

Alle bedragen die u aan Liander moet betalen, worden
verhoogd met belastingen, toeslagen en heffingen die de

Tarievencode

overheid oplegt.

Onze tarieven voor de aansluit- en transportdienst zijn
gebaseerd op de Tarievencode Elektriciteit.

Voorwaarden

De Autoriteit Consument en Markt stelt deze vast.

Voor deze tarieven gelden onze ‘Algemene Voorwaarden

U vindt de Tarievencode op www.acm.nl.

voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor
kleinverbruikers (versie 2013)’.

Aan- en afsluittarief

Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar via onze klanten-

Is het nodig dat wij uw elektriciteitsaansluiting afsluiten

service, telefoonnummer 0800 877 66 55 (gratis).

of opnieuw aansluiten? Dan brengen wij u hiervoor een

Of kijk op onze website: www.liander.nl.

bedrag in rekening. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van
of wij deze werkzaamheden binnenshuis of buitenshuis
moeten verrichten. Alleen uw energieleverancier kan bij
ons een aanvraag indienen voor het af- en weer aansluiten.

Meer weten?
De tarieven voor onze andere diensten, bijv. 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 6444 (lokaal tarief).
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