
 

 
 
 

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 openbare verlichting 
 

Periodieke en eenmalige tarieven voor openbare verlichting per  
1 januari 2023 (geldig tot en met 31 december 2023) 
 
 
 
In onderstaande tarieventabellen vindt u de tarieven van 2023 voor de meest voorkomende klantdiensten die wij aanbieden voor 
de aansluiting van openbare verlichting. Het betreft de elektriciteitsaansluitingen van 1x 6A op een geschakeld net al dan niet 
bemeten. 
 
 Periodieke tarieven 

 
 
Overzicht van de tarieven voor de aansluitdienst, de transportdienst en de meetdienst voor een aansluiting voor openbare 
verlichting.  

Onze dienst U betaalt een tarief voor: 

Aansluitdienst  Het beheer en onderhoud van uw aansluiting  

Transportdienst  Het transport van elektriciteit naar uw woning, pand of object 

Meetdienst 
De meting en het beheer van uw elektriciteitsmeter. De meetdienst is alleen van toepassing in het kleinverbruik segment. Bij 

A123 aansluitingen dient u zelf een meetbedrijf aan te stellen. 

 Capaciteitstarieven 
 
Het capaciteitstarief is opgebouwd uit 3 afzonderlijke tarieven 
voor de aansluitdienst, transportdienst en de meetdienst. U 
betaalt dit tarief niet rechtstreeks aan uw netbeheerder, maar 
via uw energieleverancier.  
De hoogte van de capaciteitstarieven ziet u in onderstaande 
tabel. 
 

Aansluiting  €/maand
excl. btw 

€/jaar 
excl. btw  

1 x 6A geschakeld net 
onbemeten  1,0950  13,1400  
1 x 6A geschakeld net 
bemeten  2,4425  29,3095  
 

 Aansluitdienst 
 
Voor een aansluiting op het elektriciteitsnet betaalt u een vast tarief per 
maand. Dit tarief is afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting.  
  
Aansluiting  €/maand 

excl. btw 
€/jaar excl. 

btw  
1 x 6A geschakeld net  0,8152  9,7820  
 

 Transportdienst  
 
Naast het tarief voor de aansluiting betaalt u ook maandelijks voor het 
transport van elektriciteit naar de aansluiting.   
 

 
 
De vergoeding voor de transportdienst bestaat uit:  
 een tarief voor vastrecht transport  
 een capaciteitsafhankelijk (van aansluiting) tarief  
 
Vastrecht transport  
  
Aansluiting  €/maand 

excl. btw
€/jaar excl. 

btw 

1 x 6A geschakeld net  0,0426  . 0,5110 
  
Capaciteitsafhankelijke tarieven  
  
Aansluiting  €/maand 

excl. btw 
€/jaar excl. 

btw  
1 x 6A geschakeld net  0,2373 2,8470 
 

 Meetdienst 
 

Het tarief voor de meting en het beheer van uw elektriciteitsmeter.  

Meetdienst * 
€/maand 

excl. btw  
€/jaar excl. 

btw 

Levering en teruglevering enkeltarief 1,3475 16,1695 

Levering en teruglevering dubbeltarief 1,3475 16,1695 
 
* Tarief per meetpunt 

 
 
 
  



 

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. 

 

 Eenmalige tarieven  
 

 Nieuwe aansluiting 'openbare verlichting' 1x6A 

 
Capaciteit aansluiting  Tarief excl. btw 

1 x 6A geschakeld net € 425,00

Aansluitkabel (per meter) € 21,40

 
 Nettoegangsdienst voor een aansluiting 'openbare verlichting' 1x6A 

 
De nettoegangsdienst bestaat uit de administratieve voorbereiding en afronding van de werkzaamheden 

Nettoegangsdienst Tarief excl. btw 

Nieuwe 1x6A-aansluiting minder dan of gelijk aan 5 
lichtmasten 

€ 136,88

Nieuwe 1x6A-aansluiting meer dan 5 lichtmasten € 89,63

Wijzigen, verplaatsen of verwijderen 1x6A-aansluiting 
minder dan of gelijk aan 5 lichtmasten 

€ 100,50

Wijzigen, verplaatsen of verwijderen 1x6A-aansluiting meer 
dan 5 lichtmasten 

€ 69,00

 
 Verplaatsing van een aansluiting ‘openbare verlichting’ 1x6A 

 

Soort verplaatsing Tarief excl. btw 

Verplaatsen openbare verlichting aansluiting in opdracht 
van klant ongeacht aantal lichtmasten (excl. 
verbindingsmof en maximaal 4 m)** 

€ 177,81

Verbindingsmof € 151,81

Extra kabellengte per meter ongeacht het aantal 
lichtmasten  

€ 21,40

 
 Verwijderen van een aansluiting ‘openbare verlichting’ 1x6A 

 

Soort verwijdering Tarief excl. btw 

Verwijderen aansluiting door middel van eindmof** € 171,85

Verwijderen aansluitkabel (per meter) € 20,05

Aansluitset vervangen (excl. verbindingsmof)** € 82,89

Aanbrengen tijdelijke eindmof € 84,62

 
 Af- en heraansluiten van een aansluiting ‘openbare verlichting’ 1x6A 

 
Schakelwerkzaamheden Tarief excl. btw 

Af- en heraansluiten lichtmast (uitbedrijfname en 
inbedrijfname) (excl. verbindingsmof - 1 arbeidsgang) door 
1 monteur per lichtmast** 

€ 92,13

Verbindingsmof € 151,81

Vrijschakelen en inschakelen openbare verlichtingsnet bij 
werken derden (vanaf 5 lichtmasten)*** 

€ 206,74

 Overige informatie 
 

 Toelichting tabel 
 Gebruikte eenheid: A = Ampère  
 Onze tarieven gaan uit van een gemiddelde situatie. Bij een aanzienlijke afwijking hiervan baseren wij het tarief op de werkelijke situatie. 
 Bij 16C aanvragen voert Liander alleen de nettoegangsdienst uit.

 
 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.  
 

** Exclusief het tarief voor de nettoegangsdienst 
*** Alleen wanneer het technisch mogelijk is. 


