
 

 

 

 

Ondanks dat de tekst en tarieven op deze website en het tarievenblad zorgvuldig zijn opgesteld, kan het voorkomen dat een deel van de tekst of een tarief niet klopt. Aan een dergelijke fout kunnen geen 
rechten worden ontleend. Liander behoudt zich het recht voor om tekst of een tarief aan te passen en het juiste tarief in rekening te brengen. 

 

Tarieven voor eenmalige klantdiensten 
– elektriciteit 
 

Voor huishoudens en zakelijke klanten met een kleinverbruikaansluiting per 1 januari 
2022 (geldig tot en met 31 december 2022) 
 
In onderstaande tarieventabellen vindt u de tarieven van 2022 voor de meest voorkomende aansluitingen en diensten die wij aanbieden. Het betreft de 
elektriciteitsaansluitingen met een aansluitwaarde tot en met 3x80A op ons elektriciteitsnet. 
 

Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% btw. 

 
 Nieuwe aansluiting 

 
 

 Definitieve- / Bouw-* / Tijdelijke aansluiting** 

Capaciteit van de aansluiting Tarief 

1-fase: 1x10A*** € 853,05 

3-fase: 3x25A € 853,05 

3-fase: 3x35A en 3x50A € 1187,01 

3-fase: 3x63A en 3x80A € 1381,82 

 

* Een bouwaansluiting zetten we na het bouwproject om in een definitieve aansluiting. 

Daarom ziet u in de opdrachtbevestiging een bedrag voor uw bouwaansluiting en de latere 

definitieve aansluiting. 

** Voor festiviteiten, evenementen of tijdelijke bewoning van maximaal 2 jaar. Naast de kosten 

voor de tijdelijke aansluiting, betaalt u voor het verwijderen van de tijdelijke aansluiting. 

*** De 1x10A-aansluiting is veelal voor objecten in openbare ruimte, zoals straatmeubilair, 

abri’s informatieborden, etc. 

 
 
 

 Wijzigen aansluiting 
 
 

 Aansluiting verzwaren 
 

Soort verzwaring (excl. aansluitkabel en kast*) Tarief 

1-fase: u heeft 1x10A - u wilt 1x35A € 258,69 

1-fase: u heeft 1x20A/1x25A - u wilt 1x35A € 258,69 

1-fase: u heeft 1x20A/1x25A - u wilt 1x40A € 258,69 

3-fase: u heeft 3x25A - u wilt 3x35A (of  

zwaarder t/m 3x80A) 

€ 258,69 

1-fase naar 3-fase: u heeft 1x10A/1x20A/1x25A/1x35A –  

u wilt 3x25A (of zwaarder t/m 3x80A) 

€ 314,79 

 

* Als de aansluitkabel niet geschikt is voor het transporteren van het 
aangevraagde vermogen dan moeten we deze vervangen. In dat geval hanteren wij 
een hoger tarief (afhankelijk van de gewenste aansluitwaarde). 

 
 

 Aansluiting verlichten 
 

Soort verlichting Tarief 

Verlichten binnen 1-fase (alle capaciteiten) € 258,69 

Verlichten binnen 3-fase (alle capaciteiten) € 258,69 

Verlichten van 3-fase naar 1-fase (alle capaciteiten) € 314,79 

 

 

 Aansluiting verplaatsen 
 

Soort verplaatsing Tarief* 

Bestaande aansluiting binnen meterkast € 742,90 

Bestaande aansluiting naar nieuwe meterkast € 1.163,98 

Verplaatsen aansluitkabel op perceel klant (max. 25m) € 1.163,77 

 
* Het tarief is inclusief eventueel verzwaren van de aansluiting als dit via aanpassing van de 
zekering/automaat mogelijk is. Als we hiervoor ook de meter en/of de aansluitkabel moeten 
vervangen, dan brengen we extra kosten in rekening (zie 'Verzwaren'). 
Dit tarief is excl. eventuele meerlengte. Meer informatie over meerlengte kunt u vinden in 
hoofdstuk 4.6. 
 
 

 Hoofdzekering vervangen (smelt naar automaat) 
 

Vervangen hoofdzekering* Tarief 

Smelt vervangen door automaat € 582,20 

 
* Alleen de hoofdzekering wordt vervangen. De smeltzekering wordt vervangen door een 
hoofdautomaat 

 
 
 

 Verwijderen aansluiting 
 
 

 Verwijderen aansluiting 
 
De werkzaamheden bestaan uit het weghalen van de meter, de 
aansluitkast en de kabel in de grond. 
 

Soort verwijdering Tarief 

Aansluiting laagbouw (uitvoering na meer dan 10 werkdagen) € 956,25 

Aansluiting hoogbouw (uitvoering na meer dan 10 werkdagen) € 311,07 

Toeslag bij versneld verwijderen (tussen 1 en 10 werkdagen) € 121,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ondanks dat de tekst en tarieven op deze website en het tarievenblad zorgvuldig zijn opgesteld, kan het voorkomen dat een deel van de tekst of een tarief niet klopt. Aan een dergelijke fout kunnen geen 
rechten worden ontleend. Liander behoudt zich het recht voor om tekst of een tarief aan te passen en het juiste tarief in rekening te brengen. 

 

 Overige diensten 
 
 

 Storing en Herstel 
 
Er zijn kosten verbonden aan het verhelpen van storingen aan de 
hoofdbeveiliging: 
 
4.1.1 Storingen aan de hoofdbeveiliging 

Omschrijving Tarief 
(werkdagen 08.00 – 20.00) 

 Tarief 
(werkdagen 20.00 – 08.00, 

zaterdagen, zon- en 
feestdagen) 

Vervanging zekering 
hoofdbeveiliging t/m 1x25A 

€ 0,00  € 0,00 

Vervanging zekering 
hoofdbeveiliging t/m 3x80A 

€ 84,34  € 117,25 

Storingsmelding binnen 
installatie 

€ 84,34  € 117,25 

 
 
4.1.2 Herstel zegelverbreking 

Omschrijving Tarief 

Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking € 59,29 

Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus 

constatering fraude 

Op aanvraag 

 
 

 Metercontrole 
 
Bij een metercontrole onderzoeken we op uw verzoek of uw 
elektriciteitsmeter op een juiste manier meet. Als blijkt dat de meter 
onjuist meet, zijn de kosten van de metercontrole voor Liander. Als 
blijkt dat de meter goed meet, dan brengen we de kosten voor de 
metercontrole bij u in rekening. 
 

Soort controle Tarief 

Interne controle* € 100,00 

Externe controle** € 749,87 

 
* De meter controleren we op het ijklaboratorium van Liander (ijkbevoegd en ISO 
gecertificeerd). 
** Een gecertificeerde ijkbevoegde externe partij in Nederland controleert de meter. 

 
 

 Meterwissel 
 
De werkzaamheden bestaan uit het omwisselen van een traditionele 
meter voor een slimme meter. 
 

Omschrijving Tarief 

Alleen de elektriciteitsmeter € 67,76 

De elektriciteits- en gasmeter samen € 72,60 

 

Als u dubbeltarief wilt, dan kunt u dit aanvragen bij 
uw energieleverancier na de plaatsing van de slimme meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Afsluiten en heraansluiten 

 

Omschrijving Tarief 

Afsluiten inpandig* € 254,44 

Heraansluiten inpandig € 254,44 

 
* Een afsluiting duurt maximaal 12 maanden. Daarna bent u verplicht de aansluiting te laten 
heraansluiten of verwijderen. Aan beide opties zijn voor u kosten verbonden. 
 
 

 Nieuwe terugleveraansluiting (zuivere teruglevering) 

 
Nieuwe aansluitingen tot en met 3x80 ampère vraagt u aan 
via mijnaansluiting.nl. Vul daarbij in het opmerkingenveld 
‘Terugleveraansluiting collectieve zonopwek’ in. De kosten zijn 
afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting en gelijk aan de 
reguliere éénmalige aansluitvergoeding. De periodieke vergoeding van 
de zuivere terugleveraansluiting wijkt wel af van de reguliere 
aansluitvergoeding omdat deze aansluitingen vrijgesteld zijn van de 
transportafhankelijke kosten (en systeemdienst). 
 

Capaciteit van de aansluiting Tarief 

3-fase: 3x25A € 853,05 

3-fase: 3x35A en 3x50A € 1187,01 

3-fase: 3x63A en 3x80A € 1381,82 

 
 

 Meerlengte boven de 25 meter* 
 
Bij het aanvragen of het wijzigen van een aansluiting kijken we ook naar 
de lengte van de aansluitkabel. Is deze langer dan 25 meter? Dan 
betaalt u hier per meter onderstaande kosten voor. Lees de 
aanvullende voorwaarden. 
 

Capaciteit van de aansluiting Tarief per meter 

3-fase: tot en met 3x25A € 32,19 

3-fase: 3x35A en 3x50A € 40,41 

3-fase: 3x63A en 3x80A € 42,11 

 
* Aanvullende voorwaarden meerlengte elektriciteit 

• De lengte van de aansluitkabel meten we vanaf de meteropstelling. Via de invoerbuis tot 
aan het hart van de weg. In het tarief is maximaal 25 meter aansluitkabel inbegrepen (4 
meter inpandig en 21 meter uitpandig). 

• De uitpandige lengte meten we vanaf de invoering in het pand en haaks op de weg naar 
het dichtstbijzijnde hoofdnet. 

 
 

 Extra meetpunten (secundaire allocatiepunten) 

 
Voor het toevoegen of verwijderen van extra meetpunten (secundaire 
allocatiepunten) geldt per meetpunt het volgende tarief. 
 

Per meetpunt Tarief 

Toevoegen of verwijderen € 260,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mijnaansluiting.nl/
https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/tarieven2021?ref=22708


 

Ondanks dat de tekst en tarieven op deze website en het tarievenblad zorgvuldig zijn opgesteld, kan het voorkomen dat een deel van de tekst of een tarief niet klopt. Aan een dergelijke fout kunnen geen 
rechten worden ontleend. Liander behoudt zich het recht voor om tekst of een tarief aan te passen en het juiste tarief in rekening te brengen. 

 

 Overige informatie 
 
 

 Toelichting tabel 

• Gebruikte eenheid: A = Ampère  

• Graafwerkzaamheden: graaf niet zelf als voorbereiding op onze 
werkzaamheden. Zelf graven kan gevaarlijk zijn. Bovendien doet het 
niets met het tarief dat wij hanteren. U krijgt geen korting 

• Onze tarieven gaan uit van een gemiddelde situatie. Bij een 
aanzienlijke afwijking hiervan baseren wij het tarief op de werkelijke 
situatie. 

 
 

 Tarievencode 

Onze tarieven voldoen aan wet- en regelgeving. Meer informatie kunt u 
vinden op de website van De Autoriteit Consument en Markt via 
www.acm.nl. 
 
 

 Algemene voorwaarden 

Op de aansluit- en transportovereenkomst die u met Liander heeft 
gesloten zijn de ‘Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport 
elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)’ van toepassing. 
Deze kunt u vinden op onze website: 
www.liander.nl/voorwaardenkleinverbruik 
 
 

 Aanvullende voorwaarden  
Voor verschillende diensten zijn aanvullende voorwaarden van 
toepassing. Deze zijn te vinden op onze website via onderstaande links: 
 

- Aanvullende voorwaarden definitieve aansluiting 

- Aanvullende voorwaarden bouwaansluiting 

- Aanvullende voorwaarden tijdelijke aansluiting 

- Aanvullende voorwaarden verzwaren aansluiting 

- Aanvullende voorwaarden verplaatsen aansluiting 

- Aanvullende voorwaarden verwijderen aansluiting 

- Aanvullende voorwaarde nieuwe terugleveraansluiting 

 
 

 Aanvullende informatie 
Van enkele diensten is aanvullende informatie beschikbaar. Deze is te 
vinden op onze website via onderstaande links: 
 

- Tekening bouwaansluiting elektriciteit 

- Brochure tijdelijke aansluiting 

- Brochure bouwkasten 

- Alle tarieven voor storing en herstel elektriciteit 2022 

- Tarieven voor afsluiten en heraansluiten elektriciteit 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contact 

 
De tarieven voor onze andere diensten vindt u op onze website 
Tarieven 2022 | Consument | Liander.  
Heeft u niet gevonden wat u zocht of heeft u andere vragen? Neem dan 
contact op met onze klantenservice. 
Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur. 
Telefoonnummer 088 542 64 44 of kijk op onze website www.liander.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.acm.nl/
http://www.liander.nl/voorwaardenkleinverbruik
https://www.liander.nl/sites/default/files/Aansluitingen-Aanvullende-voorwaarden-vaste-aansluiting.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/Aansluitingen-Aanvullende-voorwaarden-bouwaansluiting.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/Aansluitingen-Aanvullende-voorwaarden-tijdelijke-aansluiting.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/Aansluitingen-Aanvullende-voorwaarden-vaste-aansluiting.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/Liander_Bouwaansluitingelektriciteit_april2017.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/Aansluitingen-Tijdelijke_aansluiting_25m.pdf
https://www.liander.nl/system/files/Tarieven%20voor%20verhelpen%20storingen%20elektriciteit%20per%201-1-2022_V1.1_0.pdf
https://www.liander.nl/sites/default/files/Tarieven%20voor%20afsluiten%20en%20heraansluiten%20elektriciteit%20per%201-1-2022_V1.1.pdf
https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/tarieven2022/?ref=22745
http://www.liander.nl/

