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SindS de invoering van de eLeKTriCiTeiTSweT 1998 en de gaSweT beSTaaT er een 
onderSCheid TuSSen de energieLeveranCier en de neTbeheerder. STedin draagT 
aLS neTbeheerder zorg voor heT beheer van heT eLeKTriCiTeiTSneT in uw regio. 
SindS 1 januari 2012 iS STedin ooK veranTwoordeLijK voor pLaaTSing, beheer en 
onderhoud van de eLeKTriCiTeiTSmeTer. diT TarieFbLad gaaT over de aanSLuiT- 
en TranSporT vergoedingen voor eLeKTriCiTeiT en de vergoeding voor de 
meTerdienSTen.

waT beTaaLT u? 
Aan Stedin betaalt u aansluit- en transport vergoedingen. Deze vergoedingen hebben o.a. 
betrekking op de aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnet en de aansluitingen. 
Daarnaast brengt Stedin kosten in rekening namens de landelijke netbeheerder TenneT 
(systeemdiensten).

Daarnaast is Stedin sinds 1 januari 2012 verantwoordelijk voor de plaatsing, het beheer en 
het onderhoud van elektriciteitsmeters bij kleinverbruikers. Stedin brengt u ter uitvoering 
van deze taken een maximum vergoeding in rekening, die door de Raad van Bestuur van de 
NMa is vastgesteld. Deze vergoeding omvat het beheer van de meter en dient ter dekking 
van de kosten voor de meterdienst.

Dit tariefblad is geldig voor afnemers met een aansluiting op het elektriciteitsnet van Stedin. 
De tarieven gelden voor afnemers met een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde 
van 3 × 80 Ampère.

heLdere KijK op de KoSTen
Naast de aansluit- en transport vergoedingen en de vergoeding voor de meterdiensten, 
die u aan Stedin betaalt, betaalt u ook voor de levering van elektriciteit (inclusief 
energiebelasting). Deze kosten kunnen afzonderlijk in rekening worden gebracht waardoor 
u verschillende facturen krijgt, maar meestal brengt de leverancier deze kosten gezamenlijk 
in rekening op één factuur. Met ingang van 1 augustus 2013 ontvangt iedereen nog maar 
één factuur van zijn leverancier, met daarop alle vergoedingen voor zowel netbeheerder als 
leverancier.
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eenmaLige vergoeding 
Voor het maken van een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet betaalt u een eenmalige 
vergoeding (aansluittarief en, indien de aan sluit kabel langer dan 25 meter is, een bedrag 
per meter meerlengte, zie tabel 1). Voor het aanvragen van een nieuwe aansluiting kunt u 
terecht bij www.aansluitingen.nl.

1  Exclusief de kosten voor de elektriciteitsmeter
2  Indien de aansluitkabel langer is dan 25 meter

periodieKe vergoedingen (jaarLijKS) 

Aansluiting
Jaarlijks betaalt u een vast bedrag om de aansluiting in stand te houden (periodieke 
aansluitvergoeding, zie tabel 2). 
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TabeL 1. eenmaLige aanSLuiTvergoeding

aanSLuiTCapaCiTeiT aanSLuiTTarieF in € 
per aanSLuiTing1

inCL. bTw TarieF meerLengTe  
in € per meTer²

inCL. bTw

t/m 1 × 6A op  

geschakeld net

430,00 520,30 20,90 25,29

> 1 × 6A t/m 3 × 25A 616,00 745,36 29,30 35,46

> 3 × 25A t/m 3 × 35A 990,00 1.197,90 36,25 43,87

> 3 × 35A t/m 3 × 63A 990,00 1.197,90 36,25 43,87

> 3 × 63A t/m 3 × 80A 1.439,00 1.741,19 39,00 47,19

TabeL 2. periodieKe aanSLuiTvergoeding

aanSLuiTCapaCiTeiT aanSLuiTCaTegorie in € per jaar inCL. bTw

t/m 1 × 6A op geschakeld net LS geschakeld 8,54 10,34

> 1 × 6A t/m 3 × 25A t/m 3 × 25A 19,63 23,76

> 3 × 25A t/m 3 × 80A > 3 × 25A 39,05 47,26



meTerTarieven
In tabel 4 staan de vergoedingen voor de meterdiensten. Jaarlijks betaalt u aan Stedin een 
vast bedrag voor plaatsing, beheer en onderhoud van de meter. Een keer in de drie jaar 
wordt de meter gecontroleerd en worden de meterstanden opgenomen.

aanSLuiTing in € exCL. bTw  in € inCL. bTw

Meterhuur (per jaar)3 26,98 32,65

Transport
Naast de periodieke vergoeding voor de aansluiting betaalt u transportkosten. De 
transporttarieven (zie tabel 3) bestaan uit een transportonafhankelijk tarief (vastrecht 
transport) en een transportafhankelijk tarief (capaciteits tarief). Het capaciteitstarief is 
een vast bedrag per jaar, gebaseerd op de aan sluitcapaciteit. Tenslotte betaalt u nog voor 
systeemdiensten. 
 
Systeemdiensten
Het systeemdienstentarief is een vergoeding ter dekking van de kosten van het 
landelijk hoogspanningsnet. Stedin int als regionale netbeheerder deze vergoeding 
bij haar eigen afnemers en draagt dit vervolgens af aan TenneT, de landelijke 
hoogspanningsnetbeheerder. Het tarief voor systeemdiensten is een vast bedrag per 
kWh voor grootverbruikers en een vast bedrag per aansluiting voor kleinverbruikers.
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TabeL 4. meTerdienSTen

3 Het meterhuurtarief geldt zowel voor 1 fase als voor 3 fasen aansluitingen met een enkeltariefmeter of een 
 dubbeltariefmeter

TabeL 3. TranSporTvergoeding

aanSLuiTCapaCiTeiT vaSTreChT
TranSporT

inCL.  
bTw

CapaCiTeiTS-
TarieF

inCL.  
bTw

SySTeem
dienSTen

inCL.
bTw

in € per 
jaar

in € per 
jaar

in € per 
jaar

LS geschakeld 0,54 0,66 1,84 2,23 0,2664 0,33

> 1 × 6 t/m 3 × 25A 18,00 21,78 147,20 178,12 4,1625 5,04

> 3 × 25A t/m 3 × 35A 18,00 21,78 736,00 890,56 19,98 24,18

> 3 × 35A t/m 3 × 50A 18,00 21,78 1.104,00 1.335,84 36,63 44,33

> 3 × 50A t/m 3 × 63A 18,00 21,78 1.472,00 1.781,12 39,96 48,36

> 3 × 63A t/m 3 × 80A 18,00 21,78 1.840,00 2.226,40 61,05 73,88



voorbeeLdbereKening periodieKe aanSLuiT- en TranSporTvergoedingen 
Hieronder vindt u een voorbeeld van een gemiddeld gezin met een standaard aansluiting 
t/m 3 × 25 A. Wanneer u niet in deze categorie valt kunt u op onze website (www.stedin.net) 
voorbeeldberekeningen voor alle categorieën vinden.

De tarieven in deze brochure maken deel uit van de Tarieven- en Vergoedingsregeling 
als bedoeld in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden Aansluiting en Transport Stedin 
Elektriciteit 2008 voor kleinverbruikers of zoals deze gewijzigd zullen worden. De Tarieven- 
en Vergoedingsregeling en Algemene Voorwaarden kunt u inzien op www.stedin.net of voor 
kostenloze verzending opvragen bij onze Klantenservice via telefoonnummer 088 896 39 63.

STedin in €  exCL. bTw in € inCL. bTw

Transportonafhankelijk tarief   18,00   21,78
(vastrecht)

Transportafhankelijk tarief   147,20   178,12
(capaciteitstarief)

Periodieke aansluitvergoeding  19,63   23,76

Meterhuur   26,98   32,65

Systeemdienst  4,16                             5,04 

TOTAAL                                                 215,97   261,36
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Voor al uw vragen kunt u terecht op www.stedin.net.

diSCLaimer
Dit tariefblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen aan 
de gegevens geen rechten worden ontleend.

Stedin Netbeheer B.V.
Postbus 49
3000 AA Rotterdam

beheergebied eLeKTriCiTeiT
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www.stedin.net

IN
F.
T
A
E
.K

V
B
.0
3
1
.0
4
.1
3


