Tarieven voor aansluiting en
transport gas
Voor profielgrootverbruikers per 1 januari 2018
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Overzicht van de tarieven voor de aansluitdienst en de transportdienst voor onze klanten met een
aansluitcapaciteit groter dan 40 m3(n)/uur2. En zonder dagelijkse of uurlijkse opname op basis van
telemetriemeting3.
U betaalt een tarief voor:
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Aansluitdienst

het beheer en onderhoud van uw
aansluiting

Naast het tarief voor de aansluiting betaalt u ook voor het

Transportdienst

het transport van gas naar uw organisatie

Onze dienst

Transportdienst

transport van gas naar uw organisatie. Het transporttarief
bestaat uit:
- een tarief voor vastrecht transport
- een tarief dat afhankelijk is van de capaciteit van uw 		
aansluiting.
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Aansluitdienst

Voor een aansluiting op het gasnet betaalt u een vast

2.1 Tarief vastrecht transport

bedrag per maand. Het tarief is afhankelijk van de
capaciteit van uw gasmeter. Op uw gasmeter staat welk

Vastrecht transport

type het is .

per aansluiting

1.1

2.2 Capaciteitstarief transport
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Periodieke aansluitvergoeding

Type
meter 4

Capaciteit van /
tot in m3(n)/h

G40

> 40 t/m 65

Aansluiting 4

e/mnd excl. btw

G40

e/mnd excl. btw
1,50

e/mnd excl. btw
100,40

Aansluit
punt

Overig deel
aansluiting

Totaal

G65

163,15

8,95

12,27

21,22

G100

251,00

G65

> 65 t/m 100

12,29

18,65

30,94

G160

401,60

G100

> 100 t/m 160

24,56

34,19

58,75

G250 en groter

627,50

G160

> 160 t/m 250

24,56

48,34

72,90

G250

> 250 t/m 400

24,56

77,76

102,32

G400

> 400 t/m 650

29,18

108,97

138,15

G650

> 650 t/m 1000

29,18

157,07

186,25

1 Zoals bedoeld in de Tarievencode Gas.
2 Normaal kubieke meter gas m 3(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’).
3 Let op: Gasgrootverbruikers met een jaarlijkse afname van meer dan 170.000 m 3 gas moeten een meetinrichting hebben die dagelijks of uurlijks kan worden
uitgelezen (uurlijks bij een afname van meer dan 1.000.000 m 3 gas per jaar). Als dit gebeurt, dan behoort u tot de categorie telemetrie grootverbruiker en niet
meer tot profielgrootverbruiker.
4 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 (groter dan 200 millibar) én wordt uw gasverbruik gemeten in de hogedruk? Dan geldt voor de aansluitdienst en de transportdienst een hoger
tarief dan volgens de tabel.
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Overige informatie

Tarievencode
Onze tarieven voor de aansluit- en transportdienst zijn
gebaseerd op de Tarievencode Gas. Deze is vastgesteld door de
Autoriteit Consument en Markt. U vindt de tarievencode op
www.acm.nl.
Belastingen en heffingen
Alle bedragen die u aan Liander moet betalen, zijn
exclusief de belastingen, toeslagen en heffingen die de
overheid oplegt.
Meetdienst
U heeft een meetdienst nodig voor het registreren van uw
verbruik. Daarvoor kunt u terecht bij een gecertificeerd
meetbedrijf.
Voorwaarden
Voor deze diensten gelden onze ‘Algemene Voorwaarden
2004 voor aansluiting en transport gas voor
Grootverbruikers’. U vindt ze op onze website:
www.liander.nl/voorwaardengrootzakelijk.

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze tarieven? Log dan
in of meld u aan voor Mijn Liander. Hier vindt u
een actueel overzicht van al uw aansluitingen, uw
gecontracteerde vermogen en uw bijbehorende
tarieven: www.liander.nl/mijnliander.
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