Tarieven voor aansluiting en
transport elektriciteit
Voor grootverbruikers met een artikel 1 lid 2/3
aansluiting per 1 januari 2016.
Overzicht van de tarieven voor de aansluitdienst en transportdienst voor onze grootverbruikklanten met
een elektriciteitsaansluiting tot en met 3 x 80 ampère. En die voldoen aan de voorwaarden van artikel 1
lid 2 en 3 van de Elektriciteitswet.
Dienst

U betaalt een tarief voor:

2.2 Capaciteitstarieven transport

Aansluitdienst

het beheer en onderhoud van uw
aansluiting

Aansluiting

Transportdienst

het transport van elektriciteit van en naar
uw woning of organisatie

e/mnd excl. BTW

1 x 6A geschakeld net
t/m 3 x 25A
> 3 x 25A t/m 3 x 35A

1

Aansluitdienst

Voor een aansluiting op het elektriciteitsnet betaalt u een
vast bedrag per maand. Het tarief is afhankelijk van de

0,141 6
11,3338
56,6690

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

85,0035

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

113,3380

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

141,6725

capaciteit van uw aansluiting.

3
1.1

Aansluittarieven

Overige informatie

Tarievencode
Onze tarieven voor de aansluit- en transportdienst zijn

Aansluiting

e/mnd excl. BTW

1 x 6A geschakeld net

0,7106

t/m 3 x 25A

1,6378

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

2,3424

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

2,3424

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

2,3424

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

2,3424

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

gebaseerd op de Tarievencode Elektriciteit.
De Autoriteit Consument en Markt heeft deze vastgesteld.
U vindt de tarievencode op www.acm.nl.
Belastingen en heffingen
Alle bedragen die u aan Liander moet betalen, zijn
exclusief de belastingen, toeslagen en heffingen die de
overheid oplegt.
Meetdienst
U heeft een meetdienst nodig voor het registreren van uw
verbruik. Daarvoor kunt u terecht bij een gecertificeerd
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Transportdienst

meetbedrijf.

Naast het tarief voor de aansluiting betaalt u ook voor het
transport van elektriciteit naar uw organisatie.

Voorwaarden

Het transporttarief bestaat uit:

Voor deze tarieven gelden de ‘Algemene voorwaarden

- een tarief voor vastrecht transport

aansluiting en transportdiensten elektriciteit voor

- een tarief dat afhankelijk is van de capaciteit van uw 		

zakelijke afnemers (niet zijnde producenten)’.

aansluiting

Voor producenten gelden bovendien onze ‘Algemene
voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit voor
producenten’. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar via onze

2.1 Tarieven vastrecht transport

klantenservice, telefoonnummer 0800 877 66 55 (gratis).
Of kijk op onze website:

Aansluiting

e/mnd excl. BTW

1 x 6A geschakeld net

0,0427

t/m 3 x 25A

1,5006

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

1,5006

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

1,5006

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

1,5006

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

1,5006

www.liander.nl/algemene-voorwaarden/grootzakelijk.
Meer weten?
Wilt u meer weten over onze tarieven? Log dan in
of meld u aan voor Mijn Liander. Hier vindt u een
actueel overzicht van al uw aansluitingen, uw
gecontracteerde vermogen en uw bijbehorende
tarieven: www.liander.nl/mijnliander.
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