Tarieven voor aansluiting en
transport gas
Voor huishoudens en zakelijke klanten met een
kleinverbruikaansluiting per 1 januari 2017
Overzicht van de tarieven voor de aansluitdienst, de transportdienst en de meetdienst voor onze klanten
met een capaciteit van de gasaansluiting t/m 40 m3(n)/uur1 (t/m G25).
Onze dienst

U betaalt een tarief voor:

Aansluitdienst

Het beheer en instandhouden van uw aansluiting

Transportdienst

Het transport van gas naar uw woning of organisatie

Meetdienst

De meting en het beheer van uw gasmeter

Capaciteitstarieven
Het capaciteitstarief is een vergoeding voor de aansluiting, het transport van energie en onze meetdiensten per aansluiting.
U betaalt dit tarief niet rechtstreeks aan uw netbeheerder, maar via uw energieleverancier.
De hoogte van de capaciteitstarieven ziet u in onderstaande tabel.
Aansluiting

e/dag incl. btw

e/dag excl. btw

e/jaar incl. btw

e/jaar excl. btw

0,2910

0,2405

106,2168

87,7825

0,3425

0,2831

125,0311

103,3315

t/m 10 (n)m /h, jaarverbruik 500 t/m 4000 (n)m /jaar

0,4821

0,3985

175,9975

145,4525

t/m 10 (n)m /h, jaarverbruik > 4000 (n)m /jaar

0,7613

0,6292

277,8861

229,6580

Geen meter aanwezig
t/m 10 (n)m /h, jaarverbruik <500 (n)m /jaar
3

3

3

3

3

3

> 10 (n)m /h t/m 16 (n)m /h

1,2922

1,0680

471,6822

389,8200

> 16 (n)m3/h t/m 25 (n)m3/h

1,8556

1,5336

677,3144

559,7640

> 25 (n)m3/h t/m 40 (n)m3/h

3,1417

2,5965

1.146,7442

947,7225

3

3

Het capaciteitstarief is opgebouwd uit 3 afzonderlijke tarieven voor de aansluitdienst, transportdienst en de meetdienst,
die we hieronder toelichten.

1

Aansluitdienst

Voor een aansluiting op het gasnet betaalt u een vast tarief per maand. Dit tarief is afhankelijk van de capaciteit van uw
gasmeter. De meeste huishoudens vallen in de laagste categorie (tot en met G6). Op uw meter staat welk type het is.

1.1

Periodiek aansluittarief

Type meter2

Capaciteit van/tot
in m3(n)/h

e/mnd
incl. btw

e/mnd
excl. btw

t/m 10

2,7934

2,3086

G10

> 10 t/m 16

5,2151

4,3100

G16

> 16 t/m 25

5,3696

4,4377

G25

> 25 t/m 40

9,1236

7,5402

t/m G6

1	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’).
2 De capaciteit van uw gasaansluiting is afhankelijk van het type meter dat u heeft en de druk waarin uw gasverbruik wordt gemeten. Bent u aangesloten op het
hogedruknet (hoger dan 200 millibar) én wordt uw gasverbruik gemeten in de hogedruk? Dan geldt voor de aansluit- en transportdienst een hoger tarief dan
volgens de tabel.
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Transportdienst

Overige informatie

Naast het tarief voor de aansluiting betaalt u ook voor het
transport van het gas naar uw woning of organisatie.

Tarievencode

Het transporttarief bestaat uit:

Onze tarieven voor de aansluit- en transportdienst zijn

- een tarief voor vastrecht transport

gebaseerd op de Tarievencode Gas.

- een tarief dat afhangt van de capaciteit van uw 		

De Autoriteit Consument en Markt heeft deze vastgesteld.

aansluiting en (voor klanten met een gasmeter t/m G6)
uw jaarverbruik.

U vindt de Tarievencode op www.acm.nl.
Aan- en afsluittarief
Is het nodig dat wij uw gasaansluiting afsluiten of opnieuw

2.1 Vastrecht transport
Vastrecht transport

aansluiten? Dan brengen wij u hiervoor een bedrag in
e/mnd
incl. btw

e/mnd
excl. btw

1,8143

1,4995

per aansluiting

rekening. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van of wij deze
werkzaamheden binnenshuis of buitenshuis moeten
verrichten. Alleen uw energieleverancier kan bij ons een
aanvraag indienen voor het af- en weer aansluiten.
Gaslucht

2.2 Transportafhankelijke tarieven

Ruikt u een gaslucht? Meld dit altijd direct! Storingen na
een gasluchtmelding verhelpen wij gratis. Het nationaal

Aansluiting

storingsnummer gas en stroom is: 0800 9009 (gratis).

e/mnd
incl. btw

e/mnd
excl. btw

t/m G6, jaarverbruik
tot 500 m3(n)

4,2452

3,5085

t/m G6, jaarverbruik
500 tot 4.000 m3(n)

8,4906

7,0171

t/m G6, jaarverbruik
vanaf 4.000 m3(n)

16,9813

14,0342

G10

28,3023

23,3904

G16

45,2837

37,4246

uw installateur. Laat u voor een storing een monteur van

G25

70,7559

58,4760

Liander komen? En zit deze storing in uw eigen leidingen?

• Op uw meter staat vermeld welk type het is.
•	Uw (verwachte) jaarverbruik kunt u inschatten op basis van uw
vorige jaarafrekening.
•	Afnemers die zijn aangesloten zonder meter worden ingedeeld
in de laagste categorie (t/m G6, jaarverbruik tot 500 m3(n)).
•	De meeste huishoudens hebben een aansluiting t/m G6 met
een jaarverbruik van 500 tot 4.000 m3(n).
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Meetdienst

Het tarief voor meetdienst bestaat uit kosten voor de
meetinrichting en het verschaffen van de toegang tot de
meetgegevens. De meeste huishoudens hebben een type

Andere storingen
Heeft u geen gas? Of is er een andere storing aan het gasnet?
Dan kunt u ons bellen: 0800 9009 (gratis).
Let op! Wij verhelpen alleen storingen aan de leidingen tot
aan uw gasmeter en storingen aan de gasmeter.
De leidingen in uw huis vanaf de gasmeter, zijn uw
eigen verantwoordelijkheid. Wij verrichten hieraan geen
werkzaamheden. U kunt hiervoor contact opnemen met

Dan verhelpen wij de storing niet. Wel brengen wij u dan
voorrijkosten in rekening (zie onderstaande tabel).
Voorrijkosten bij storing aan uw eigen leidingen
e incl. btw

e excl. btw

Werkdagen 08.00-20.00 uur

77,44

64,00

Werkdagen 20.00-22.00 uur,
zaterdagen 08.00-20.00 uur

108,30

89,50

Werkdagen 22.00-08.00 uur,
zaterdagen 20.00-08.00 uur,
zon- en feestdagen

108,30

89,50

Belastingen en heffingen

meter t/m G6.

Alle bedragen die u aan Liander moet betalen, worden
Type meter

verhoogd met de belastingen, toeslagen en heffingen die de

Meetdienst jaaropname

overheid oplegt.

e/mnd incl. btw

e/mnd excl. btw

t/m G6

1,5677

1,2957

G10

3,9748

3,2850

kleinverbruikers (versie 2013)’. Kijk op onze website:

G16

3,9748

3,2850

www.liander.nl/voorwaardenkleinverbruik.

G25

13,8678

1 1,4610

• Op uw meter staat vermeld welk type het is.
• EVHI = Elektronisch Volume Herleidings Instrument; een apparaat
dat de meetwaarden corrigeert voor temperatuur en druk.

Voorwaarden
Voor deze tarieven gelden onze ‘Algemene Voorwaarden
voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor

Meer weten?
De tarieven voor onze andere diensten, bijvoorbeeld het aanleggen van een aansluiting op het
gasnet, kunt u vinden op www.liander.nl. Heeft u
andere vragen over Liander? Kijk dan ook op onze
website: www.liander.nl/contact.
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