
Vragen en antwoorden gas verwijderen / heraansluiten  

  

Wanneer kan ik het beste kiezen voor verwijderen?  

Als u in uw woning nu en in de toekomst geen aardgas meer nodig heeft, dan kunt u de woning het 

beste definitief aardgasloos laten maken. We verwijderen dan de gasmeter, de aansluiting en de 

leiding tot aan het hoofdnet. De kosten voor het verwijderen van de aansluiting betaalt Stedin.   

  

Wanneer kan ik het beste kiezen voor heraansluiten?  

Als u nu of in de toekomst nog wel gas wilt gebruiken als verwarmingsbron of voor warm water kunt 

u het beste kiezen voor heraansluiten. Heraansluiten kost € 94,86 inclusief BTW. Voordat we 

opnieuw kunnen aansluiten, moet u een leveringscontract afsluiten met een energieleverancier. Na 

heraansluiting gaat u periodieke kosten betalen: periodieke aansluitvergoeding, meterhuur, 

vastrecht en capaciteitstarief. Lees meer hierover op www.stedin.net/tarieven.  

 

Wat gaan jullie precies doen?  

Dat ligt aan de keuze die u maakt. Bij definitief verwijderen, halen we de meter, de gaskraan en de 

leiding weg. Dit verwijderen we tot aan de hoofdaansluiting. In laagbouw is dit meestal tot de 

openbare weg. In hoogbouw is dit tot aan de hoofdleiding in de meterkast. Bij heraansluiten halen 

we alleen de verzegeling weg.  

 

Toen mijn gas is afgesloten is de meter al weggehaald. Moet er dan nu nog iets gebeuren?  

Het kan zijn dat de meter al is weggehaald, maar dat is nog niet voldoende. We moeten waar 

mogelijk ook delen van de leiding weghalen. Ook al is dat maar een klein stukje.   

 

Wanneer moeten jullie graven?  

Graven is alleen mogelijk aan de orde bij het definitief verwijderen van de gasleiding bij een 

laagbouwwoning. Afhankelijk van de locatie van de gasaansluiting en die van het hoofdnet moeten 

we graven, soms over eigen terrein.   

 

Maken jullie de tuin daarna weer in orde?  

Als we in uw tuin moeten graven, plaatsten we uw straatwerk weer terug. De werkzaamheden 

worden voor aanvang met u besproken.   

 

Moet er ook iets bij mijn buren gebeuren?  

Onze werkzaamheden hebben te maken met de situatie in uw woning. Onze werkzaamheden 

beperken zich dan ook tot uw woning en eventuele tuin. U hoeft bij het plannen van de 

werkzaamheden in uw woning geen rekening te houden met uw buren. Als uw buren ook een 

afgesloten gasaansluiting hebben waarvoor zij een keuze moeten maken, dan krijgen ze zelf een brief 

van ons.   

  

   



Jullie kunnen mij toch niet verplichten medewerking te verlenen?  

Het is verplicht om een keuze te maken en wij helpen u graag bij het maken van de beste keuze voor 

u. Vanuit het oogpunt van duidelijkheid en veiligheid kunnen de gasleidingen niet meer tijdelijk 

afgesloten blijven. Dit is nieuw beleid van alle netbeheerders in Nederland. Daarom moet u een 

keuze maken.   

 

Ik weet niet waar de gasleiding ligt. Hoe kom ik erachter welke werkzaamheden jullie moeten doen 

als ik kies voor verwijderen?   

Voor we met de werkzaamheden starten, bespreken we dat met u. Want elke situatie is anders. Wij 

doen ons uiterste best om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.   

 

Ik huur de woning, waarom vragen jullie de eigenaar niet om een keuze te maken?  

Als u bewoner bent, bent u zelf verantwoordelijk voor het maken van de keuze over de 

gasaansluiting in uw pand. Het is wel belangrijk om uw keuze wel af te stemmen met de eigenaar van 

de woning. Om te voorkomen dat u hierover problemen krijgt als u de huur opzegt. Wij gaan er dan 

ook vanuit dat u dit afstemt. 

 

Ik weet niet hoe ik de eigenaar van de woning kan bereiken?  

Het is uw verantwoordelijkheid om de keuze met de eigenaar van het pand af te stemmen. Meestal 

vindt u de gegevens in uw huurcontract of op internet. Ook kunt u navraag doen bij het Kadaster. Als 

dit echt niet lukt om de eigenaar te bereiken, neem dan contact met ons op.  Dan zoeken we samen 

een oplossing. 

 

Waarom hoef ik niet te betalen voor het verwijderen van de gasaansluiting en wel voor 

heraansluiting?  

Op het moment dat u koos voor afsluiting hebben we geen maximale termijn met u afgesproken. Het 

nieuwe beleid is gemaakt nadat uit onderzoek bleek dat er vanuit veiligheid een keus moet worden 

gemaakt. Daarom weten we nu dat u alleen veilig van het gas af kunt gaan als wij de hele 

gasaansluiting verwijderen. De kosten die daarmee samenhangen betalen wij daarom. Wilt u wel 

weer gas gaan gebruiken. Dan sluiten we u opnieuw aan. Dit kost € 94,86 (inclusief BTW).  

 

Waarom kun je nog steeds kiezen voor tijdelijke afsluiting?  

Het is nog steeds mogelijk om de gasleiding tijdelijk af te sluiten, bijvoorbeeld bij een grootschalige 

verbouwing. We wijzen deze klanten er op dat dit geen definitieve oplossing is, omdat dit nu bekend 

is. Deze klanten weten dat ze binnen 12 maanden moeten kiezen voor heraansluiten of definitief 

verwijderen. De klanten die hiervoor kiezen, betalen de kosten hiervoor (zie 

www.stedin.net/aansluiting/verwijderen).  

 

Kan ik mijn keuze ook telefonisch doorgeven?  

We hebben de schriftelijke bevestiging van uw keuze nodig. Dit kunt u eenvoudig en uitsluitend doen 

via ons formulier op www.stedin.net/gaskeuze of vraag hulp aan een bekende als u dit zelf niet lukt.   

 


