
Tarieven voor aansluiting en 
transport gas
Voor huishoudens en zakelijke klanten met een
kleinverbruikaansluiting per 1 januari 2020

Overzicht van de tarieven voor de aansluitdienst, de transportdienst en de meetdienst voor onze klanten 

met een kleinverbruikaansluiting.

Onze dienst U betaalt een tarief voor:

Aansluitdienst Het beheer en instandhouden van uw aansluiting 

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

Meetdienst De meting en het beheer van uw gasmeter

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 €/dag incl. btw €/dag excl. btw €/jaar incl. btw €/jaar excl. btw

Onbemeten 0,3198 0,2643 117,0478 96,7338

t/m 10 (n)m3/h, jaarverbruik <500 (n)m3/jaar 0,3925 0,3244 143.6637 118,7304

t/m 10 (n)m3/h, jaarverbruik 500 t/m 4000 (n)m3/jaar 0,5474 0,4524 200,3498 165,5784

t/m 10 (n)m3/h, jaarverbruik > 4000 (n)m3/jaar 0,8570 0,7083 313,6777 259,2378

> 10 (n)m3/h t/m 16 (n)m3/h 1,4755 1,2195 540,0677 446,3370

> 16 (n)m3/h t/m 25 (n)m3/h 2,0948 1,7313 766,7235 633,6558

> 25 (n)m3/h t/m 40 (n)m3/h 3,6168 2,9891 1.323,7528 1.094,0106

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.

Type meter2 Capaciteit van/tot
in m3(n)/h

€/jaar  
incl. btw 

€/jaar  
excl. btw

t/m G6 t/m 10 38,61 31,9152

G10 > 10 t/m 16 72,62 60,0240

G16 > 16 t/m 25 72,62 60,0240 

G25 > 25 t/m 40 124,08 102,5532

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

transport van het gas naar uw woning, pand of object. 

Het transporttarief bestaat uit:

-  een tarief voor vastrecht transport

-  een tarief dat afhangt van de capaciteit van uw   

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

 uw jaarverbruik.

 

Vastrecht transport

Vastrecht transport €/jaar  
incl. btw

€/jaar  
excl. btw 

per aansluiting 21,7887 18,0072

Capaciteitsafhankelijke tarieven

Aansluiting €/jaar  
incl. btw

€/jaar  
excl. btw 

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

56,6639 46,8297

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

113,3278 93,6594

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

226,6557 187,3188

G10 377,7595 312,1980

G16 604,4153 499,5168

G25 944,3989 780,4950

• 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).

3 Meetdienst
Het tarief voor de meting en het beheer van uw 

gasaansluiting. De meeste huishoudens hebben een type 

meter t/m G6.

Type meter Meetdienst jaaropname

€/jaar incl. btw €/jaar excl. btw

t/m G6  26,61 21,9966

G10 67,89 56,1078

G16 67,89 56,1078

G25 233,47 192,9552

• Op uw meter staat vermeld welk type het is.
•  EVHI = Elektronisch Volume Herleidings Instrument; een apparaat 

dat de meetwaarden corrigeert voor temperatuur en druk.

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.

Voorwaarden
Voor deze tarieven gelden onze ‘Algemene Voorwaarden 

voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor 

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

www.liander.nl/voorwaardenkleinverbruik   

       

  

2020.1.3


