Tarieven voor afsluiten en
heraansluiten gas
Per 1 januari 2016
In onderstaand overzicht ziet u de tarieven voor het af- en heraansluiten van aansluitingen op het
gasnet. Het afsluiten van aansluitingen t/m 40 Nm3/h kan uitsluitend via een energieleverancier worden
aangevraagd. In bepaalde situaties kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Afhankelijk van
de wijze en de reden van afsluiting worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de opdrachtgever
of de aangeslotene. Let op! De afsluiting duurt maximaal 12 maanden. Daarna bent u verplicht de
aansluiting te laten heraansluiten of verwijderen. Aan beide opties zijn voor u kosten verbonden.

Situatie

Werkzaamheden

Tarieven (€ inclusief btw)
Voorrijkosten

Uitvoeringskosten
(administratief en
op locatie)

Totaal

Afsluiten
LD afsluiting inpandig,
via vergrendeling gaskraan/
meterbeugel

Afsluiting inpandig, via vergrendeling gaskraan/
meterbeugel + afsluitprocedure

43,56

73,81

1 17,37

LD afsluiting uitpandig,
fysiek leiding onderbreken

Afsluiting uitpandig, fysiek leiding onderbreken
+ afsluitprocedure

87,1 2

491,26

578,38

LD afsluiting uitpandig,
via afsluiter

Afsluiting uitpandig, via afsluiter
+ afsluitprocedure

87,1 2

148,83

235,95

HD afsluiting uitpandig,
via afsluiter

Afsluiting uitpandig, via afsluiter
+ afsluitprocedure

87,1 2

148,83

235,95

LD inbedrijfname inclusief
ontluchting inpandig

lnbedrijfname inclusief ontluchting inpandig
+ heraansluitprocedure

43,56

73,81

1 17,37

LD inbedrijfname uitpandig,
herstellen aansluitleiding +
ontluchting

Inbedrijfname uitpandig, herstellen aansluitleiding
+ ontluchting
+ heraansluitprocedure

87,1 2

491,26

578,38

LD inbedrijfname uitpandig via
afsluiter + ontluchting

Inbedrijfname uitpandig via afsluiter inclusief
ontluchting + heraansluitprocedure

87,1 2

148,83

235,95

HD inbedrijfname uitpandig via
afsluiter incl. ontluchting

Inbedrijfname inclusief ontluchting
+ heraansluitprocedure

87,1 2

148,83

235,95

Heraansluiten

LD = Lage druk
HD = Hoge druk

Bij het gelijktijdig uit- of inbedrijfstellen van een elektriciteits- en gasaansluiting betaalt u maar één keer voorrijkosten.
Ook ontvangt u 10% korting op de uitvoeringskosten.
Voor het volledig buitengebruikstellen van de aansluiting (afsluiten + aanvullende werkzaamheden) berekenen wij
de kosten afzonderlijk.
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