
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. 
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Tarieven voor het verwijderen van een 
elektriciteits- of gasaansluiting 
 

Voor klanten met een grootverbruikaansluiting per 1 januari 2023 
 

 

 Elektriciteitsaansluiting Tarief in € (excl. btw) 

Aansluiting > 3 x 80A af LS-net 3.307,71 

> 3 x 80A en t/m 100kVA af alg. voedingspunt 3.307,71 

> 100kVA t/m 160kVA af alg. voedingspunt 3.307,71 

> 160kVA t/m 630kVA met trafo en LS-meting 

Calculatie > 630kVA t/m 1MVA met vermogensschakelaar, trafo en LS-meting1 

> 1MVA 

Verbinding Aansluitkabel bij aansluitingen > 3 x 80A en t/m 160kVA t/m 25m 53,00 per meter 

Aansluitkabel bij aansluitingen > 3 x 80A t/m 160kVA > 25m 51,17 per meter 

 

Gas aansluiting Tarief in € (excl. btw) 

> Gas Lagedruk > 40m3 /uur 2.437,69 

> Gas Hogedruk > 40m3 /uur 3.618,52 

> Lagedruk aansluitleidingen G40 en groter (per meter) 66,52 per meter 

> Hogedruk aansluitleidingen G40 en groter (per meter) 66,52 per meter 

  
1  Exclusief de kosten voor het verwijderen van de (huur)transformator. 

 
Verwijderen 
Liander verwijdert voor zowel Gas als Elektriciteit de gehele aansluiting – vanaf het aansluitpunt op het openbare net tot aan het overdrachtspunt naar uw 
installatie. Is er sprake van vervuilde grond? Dan brengen wij extra kosten in rekening. 
• Elektriciteit: De aansluiting bestaat uit het aansluitpunt op het openbare net, de kabelverbinding tussen het openbare net en het inkoopstation en de 

beveiligingsinstallatie van de aansluiting.  
• Gas: De aansluiting bestaat uit het aansluitpunt, de gasleidingen en de gasdrukregelinstallatie. 
 
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 elektriciteit en gas voor grootverbruikers die u met Liander heeft gesloten zijn de “Algemene Voorwaarden 
aansluiting en transport elektriciteit voor zakelijke afnemers” en de “Algemene voorwaarden 2004 aansluiting en transport gas voor grootverbruikers” 
van toepassing. Deze voorwaarden kunt u vinden op onze website: https://www.liander.nl/algemene-voorwaarden/grootzakelijk.  

http://www.acm.nl/
https://www.liander.nl/algemene-voorwaarden/grootzakelijk

