
1 Zoals bedoeld in de Tarievencode Gas.
2 Normaal kubieke meter gas m3(n)= De hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 273,15 K (0°C) 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 hebben een meetinrichting nodig die dagelijks of uurlijks kan worden uitgelezen 
 (uurlijks bij een afname van meer dan 1.000.000 m3 gas per jaar).
4  Bent u aangesloten op het hogedruknet (groter dan 200 millibar) én wordt uw gasverbruik gemeten in de hogedruk? Dan wordt de capaciteit van de gasaansluiting in normaal kuubs herleid van de 

maximale capaciteit van de terplekke aanwezige combinatie van meter en aansluiting.

Tarieven voor aansluit- en 
transport gas
Voor telemetrie grootverbruikers1 per 1 januari 2022 

Heeft u een gasaansluitcapaciteit groter dan 40m3(n)/uur2 met dagelijkse of uurlijkse opname op basis 

van telemetriemeting3? Het overzicht van de tarieven voor de aansluitdienst en de transportdienst vindt u 

hieronder. 

Onze dienst U betaalt een tarief voor:

Aansluitdienst 
het beheer, onderhoud en vervanging van 
uw aansluiting 

Transportdienst 
het transport van gas van en naar uw 
pand of object

1 Aansluitdienst
Het beheer, onderhoud en vervanging van uw aansluiting.

€/mnd excl. btw  

Capaciteit van /
tot in m3(n)/h4

Netdruk ≤ 200 mbar Netdruk > 200 mbar

Gegarandeerde 
leveringsdruk van 

23,4 mbar

Niet-gegarandeerde 
leveringsdruk 

> 23,4 mbar en  ≤ 100mbar

Gegarandeerde 
leveringsdruk 

> 23,4 mbar en ≤100 mbar 4

Niet-gegarandeerde 
leveringsdruk 

> 100 mbar en ≤ 8 bar 4

> 40 t/m 100 44,6800 41,8100 86,1200 73,2000

> 100 t/m 400 46,7200 42,5300 86,7600 75,7100

> 400 t/m 650 46,7300 42,5300 87,2000 77,1600

> 650 t/m 1600 N.v.t. N.v.t. 87,2000 77,1600

> 1600 Maatwerk Maatwerk Maatwerk Maatwerk

2 Transportdienst
Naast het tarief voor de aansluiting, betaalt u ook 

voor het transport van gas naar uw pand of object. Het 

transporttarief bestaat uit:

-  een tarief voor vastrecht transport

-  een tarief op basis van de totale omvang van uw 

gecontracteerde transportcapaciteit.

De gecontracteerde transportcapaciteit wordt vastgesteld 

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

gecontracteerde transportcapaciteit wordt de over-

schrijding van de contractwaarde in rekening gebracht. 

2.1 Vastrecht transport

Vastrecht transport €/mnd excl. btw

per aansluiting 68

2.2 Gecontracteerde capaciteit

Gecontracteerde capaciteit per m3(n)/h in 
€/mnd excl. btw

Hogedruk 1,79

Lagedruk 1,79

•  Gecontracteerde transportcapaciteit = de capaciteit die wij voor 
u reserveren op het gasnet. Dit is 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 
uw aansluiting.

•  Conform de Tarieven voor Gas zijn aansluitingen op basis van 
leveringsdruk ingedeeld als hoge druk of lage druk aansluitin-
gen. Hierdoor komt het voor dat aansluitingen op een hoge 
druk net in de tariefcategorie voor lage druk zijn ingedeeld.



Zo wijzigt u uw gecontracteerde transportcapaciteit 
• Wilt u verhogen? Dat kan per de eerste dag van de 

volgende maand;

• Wilt u verlagen? Dit kan na 1 januari in het lopende 

jaar per de eerste dag van de volgende maand;

• Wilt u verlagen na een verhoging? Bij een aanpassing 

naar boven kunt u tot aan 1 januari van het volgende 

jaar uw GTC niet meer verlagen.

Een verhoging kan doorgaan als daarvoor voldoende 

ruimte is op ons gasnet. De nieuwe gecontracteerde 

transportcapaciteit gaat in in de maand nádat wij 

uw verzoek hebben uitgevoerd, zowel technisch als 

administratief. Wanneer uw gecontracteerde capaciteit 

is aangepast, betaalt u het maandbedrag dat past bij de 

nieuwe capaciteit. Een wijziging vraagt u eenvoudig aan 

via Mijn Liander: www.liander.nl/mijnliander.

Overschrijdt u uw gecontracteerde transportcapaciteit?
Op het moment dat uw installatie meer capaciteit vraagt 

dan de gecontracteerde transportcapaciteit, overschrijdt 

u deze capaciteit. Uw contractwaarde wordt dan met 

terugwerkende kracht tot 1 januari aangepast en ingesteld 

op het nieuwe maximum dat is opgetreden. Het verschil in 

transportkosten ten opzichte van de oude contractwaarde, 

brengen wij bij u in rekening. De verhoogde contractwaarde 

blijft geldig tot het einde van dat jaar.  

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

gecontracteerde transportcapaciteit tijdelijk extra 

transportcapaciteit aanvragen. Meer informatie over dit 

product vindt u op onze website www.liander.nl. 

3 Overige informatie

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.

Meetdienst
U heeft een meetdienst nodig voor het registreren van uw 

verbruik. Daarvoor kunt u terecht bij een gecertificeerd 

meetbedrijf.

Algemene voorwaarden
Op de aansluit- en transportovereenkomst gas voor 

grootverbruikers die u met Liander heeft gesloten zijn 

de ‘Algemene Voorwaarden 2004 voor aansluiting en 

transport gas voor Grootverbruikers’ van toepassing.

De voorwaarden kunt u vinden op onze website:

https://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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