
dagcontract gas
Een voordelig contract voor iedere klant die 
tijdelijk extra transportcapaciteit nodig heeft 



Sinds 2004 kunt u uw eigen energieleverancier kie-

zen. Welke leverancier u ook kiest, Liander trans-

porteert het gas in uw regio naar uw aansluiting. 

Voor de levering van gas sluit u een contract met 

uw energieleverancier, voor het transport van gas 

via het regionale netwerk sluit u een contract met 

Liander. Verhoging van de afname heeft gevolgen 

voor het contract met uw energieleverancier én 

voor het contract dat u met Liander heeft afgeslo-

ten. Met beide contractpartners moet u dus afspra-

ken maken over de verhogingen.

In uw regio verzorgt Liander als netbeheerder het transport 

van elektriciteit en/of gas. Deze folder geeft informatie over 

de mogelijkheden als u tijdelijk extra gas en daarmee ook extra 

transportcapaciteit nodig heeft. Misschien heeft u al afspraken 

gemaakt met uw energieleverancier over een tijdelijke 

verhoging van uw gasverbruik. Om onnodige verhoging 

van de transportcapaciteit in uw jaarcontract te voorkomen 

adviseren wij u eveneens een Dagcontract Gas met Liander 

af te sluiten. In deze folder leest u wat het Dagcontract Gas 

inhoudt en of het voor uw situatie geschikt is.

Het Dagcontract Gas
Met het Dagcontract Gas van Liander kunt u tijdelijk over extra 

transportcapaciteit beschikken. Het Dagcontract Gas biedt u 

voordelen als u een beperkt aantal dagen per jaar een piekbelas-

ting heeft. U voorkomt hiermee dat u een duurder jaarcontract 

op basis van een hogere transportcapaciteit moet afsluiten.

Waarom een Dagcontract Gas
In het contract met Liander is met u een maximale uurcapaciteit 

voor het gastransport overeengekomen. Het kan zijn dat u 

enkele dagen per jaar meer gas nodig heeft en dus meer trans-

portcapaciteit gebruikt dan in uw contract is vastgelegd. 

Bijvoorbeeld omdat u de grond in de kassen wilt stomen. 

Als u een piekbelasting heeft, zijn er twee mogelijkheden:

1.  Een nieuw jaarcontract afsluiten met een vaste hogere 

transportcapaciteit voor het gehele jaar.

2.  Uitsluitend voor de  periode waarin u het extra gas nodig heeft 

een aanvullend Dagcontract Gas met Liander afsluiten.

Het Dagcontract Gas is in veel gevallen goedkoper dan de eerste 

optie, omdat u hier alleen de extra gebruikte transportcapaciteit 

Heeft u piekbelastingen en dus 
extra gas en transportcapaciteit 
nodig? 

Nee Ja

Het Dagcontract Gas is niet 
relevant.

Heeft u een jaarver-
bruik van minstens 
170.000 Nm3/jr?  

Nee

Ja
Uw aansluitcapaciteit is minimaal gelijk aan de som van uw 
huidige transportcapaciteit en de gewenste extra capaciteit.

Als uw aansluitcapaciteit 
lager is dan uw daglimiet 
en de gewenste extra 
transportcapaciteit 
samen, dan heeft u 
een nieuwe aansluiting 
nodig. U kunt niet 
meer afnemen dan uw 
aansluiting mogelijk 
maakt.

Het Dagcontract Gas kan u een 
voordeel opleveren. Of dat inder-
daad het geval is, hangt af van 
drie factoren: de gewenste trans-
portcapaciteit, het aantal dagen 
dat u ervan gebruik wilt maken 
en de maand(en) waarin de piek-
belasting plaatsvindt. Ga naar 
www.liander.nl/dagcontractgas 
om uw eigen voordeel uit te 
rekenen of vraag een account-
manager van Liander.

Het Dagcontract Gas 
is niet relevant.

Nee Ja



De voordelen van het Dagcontract Gas

•  Met het Dagcontract Gas voorkomt u 

overschrijdingen van uw gecontracteerde 

jaarcapaciteit.

•  U bespaart geld, omdat u alleen voor de extra 

transportcapaciteit betaalt over de periode dat 

u dat echt nodig heeft en niet voor een heel jaar.

•  U sluit het Dagcontract Gas af voor een 

aaneengesloten periode.

•  Per kalenderjaar kunt u maximaal 5 

Dagcontracten Gas afsluiten.

•  Voorwaarde is dat u tijdig een verzoek heeft 

ingediend, dat door Liander kan worden 

ingewilligd.

Reken uw voordeel uit op 
www.liander.nl/dagcontractgas

betaalt die u tijdelijk nodig heeft. Het Dagcontract Gas is 

dus een aanvulling op uw bestaande contract met Liander. 

Het is geen dienst die uw huidige contract met Liander 

vervangt of een specifi eke regeling voor piekbelasting met uw 

energieleverancier. U kunt gebruik maken van het Dagcontract 

Gas als u een verbruik heeft van minimaal 170.000 Nm3 per 

jaar. Bovendien is het noodzakelijk dat uw aansluiting en 

meetinrichting geschikt zijn voor de extra transportcapaciteit 

die u nodig heeft. Aan de hand van de beslisboom kunt u zien of 

het Dagcontract Gas in uw situatie geschikt is.

Reken uw voordeel uit
Met het Dagcontract Gas betaalt u alleen voor het transport van 

de extra gewenste capaciteit gas. U betaalt niets extra’s voor het 

afsluiten van het Dagcontract Gas. 

Op www.liander.nl/dagcontractgas kunt u via onze rekenmodule 

precies nagaan welk voordeel het Dagcontract Gas voor u kan 

opleveren. U kunt hiervoor ook contact opnemen met een van 

onze accountmanagers.

Goed om te weten is dat het in de zomermaanden de meest 

voordelige periode is voor u om gebruik te maken van het 

Dagcontract Gas. Dit omdat de belasting van het netwerk dan 

lager is dan in de andere maanden. 

Het Dagcontract Gas aanvragen
Het afsluiten van het Dagcontract Gas kost u niets extra. 

U vraagt het Dagcontract Gas zelf aan. Om voor de door u

gewenste periode extra gas en dus extra transportcapaciteit 

beschikbaar te stellen, dient u minimaal zes weken van tevoren

een verzoek bij Liander in. U geeft daarbij aan om welke dagen 

het gaat en hoeveel extra transportcapaciteit u wenst. Wij laten 

u ruim van tevoren weten of op het transportnet voldoende capa-

citeit beschikbaar is.

Voor elke aaneengesloten periode dat u extra transportcapaciteit 

wenst, vraagt u opnieuw een Dagcontract Gas aan. U kunt voor 

maximaal 5 periodes per kalenderjaar extra capaciteit aanvra-

gen. Bereken dan wel of dit nog effi ciënt en kostenbesparend is. 

U kunt het Dagcontract Gas aanvragen via  www.liander.nl/dag-

contractgas of via een van onze accountmanagers bij Liander.

Geïnteresseerd?
Wilt u na het lezen van deze folder meer informatie over het 

Dagcontract Gas, toegespitst op uw specifi eke situatie, bel dan 

088 542 63 62 of neem contact op met één van onze account-

managers. Kijk ook op www.liander.nl/dagcontractgas.
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