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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 GASNET IN UW REGIO. 
SINDS 1 JANUARI 2012 IS STEDIN OOK VERANTWOORDELIJK VOOR PLAATSING, BEHEER 
EN ONDERHOUD VAN DE GASMETER. DIT TARIEFBLAD GAAT OVER DE AANSLUIT- EN 
TRANSPORTVERGOEDINGEN VOOR GAS 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 gasnet en de aansluitingen. 

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

Dit tariefblad is geldig voor afnemers met een aansluiting op het gasnet van Stedin. 
De tarieven gelden voor afnemers met een aansluiting met een maximale capaciteit van 
ten hoogste 40 m3 (n)/uur.

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 gas (inclusief energiebelasting). 
Met ingang van 1 augustus 2014 ontvangt u nog maar één factuur van uw leverancier, met 
daarop alle vergoedingen voor zowel netbeheerder als leverancier.
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1  Exclusief de kosten voor de gasmeter
2   De tarieven gelden zowel voor standaard lage druk (LD) als voor standaard hoge druk (HD) aansluitingen met 

een leiding van maximaal 25 m
3  De leidinglengte boven de 25 meter wordt per meter extra in rekening gebracht

TABEL 1. EENMALIGE AANSLUITVERGOEDING1

TABEL 2. PERIODIEKE AANSLUITVERGOEDING4

4  Geldt zowel voor standaard lage druk (LD) als voor standaard hoge druk (HD)
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EENMALIGE VERGOEDING
Voor het maken van een nieuwe aansluiting op het gasnet betaalt u een eenmalige 
 vergoeding (aansluittarief en, indien de aansluitleiding langer dan 25 meter is, een bedrag 
per meter meerlengte. Zie tabel 1). In principe wordt u bij Stedin, in geval van een nieuw te 
realiseren aansluiting, als kleinverbruiker op het lagedrukgasnet aangesloten. Op verzoek 
kunt u als kleinverbruiker ook op het hogedrukgasnet worden aangesloten. Voor het 
 aanvragen van een nieuwe aansluiting kunt u terecht op www.aansluitingen.nl.

PERIODIEKE VERGOEDINGEN (JAARLIJKS)

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

 GASMETER CAPACITEIT AANSLUITTARIEF IN INCL. TARIEF MEERLENGTE 3 INCL.  
 TYPEN AANSLUITING 2   € PER AANSLUITING    BTW IN € PER METER BTW

G4 of G6 ≤ 10 m3/h 919,64 1.112,77 40,45  48,95 
 

G10 > 10 m3/h ≤ 16 m3/h 1.879,06 2.273,67 40,45  48,95

G16 > 16 m3/h ≤ 25 m3/h 1.879,06 2.273,67 40,45  48,95

G25 > 25 m3/h ≤ 40 m3/h 3.117,02 3.771,60 47,70  57,72

 GASMETER CAPACITEIT             INCL. 
 TYPEN AANSLUITING 

IN € PER JAAR
          BTW

G4 of G6 ≤ 10 m3/h 17,0900 20,6789
 

G10 > 10 m3/h ≤ 16 m3/h 35,4200 42,8582

G16 > 16 m3/h ≤ 25 m3/h 35,4200 42,8582

G25 > 25 m3/h ≤ 40 m3/h 55,7800 67,4938



TABEL 4. METERDIENSTEN

Transport
Naast de periodieke vergoeding voor de aansluiting betaalt u ook transportkosten. Deze 
transportvergoeding bestaat uit twee delen; het transport onafhankelijk tarief (vastrecht) 
en het transportafhankelijk tarief (capaciteitstarief). Het transport onafhankelijk tarief 
(vastrecht, zie tabel 3) is een vast  bedrag per jaar dat dient ter dekking van  kosten 
 omtrent facturering, incasso, debiteuren beheer, betalingsverkeer en administratie. 
Het transportafhankelijk tarief (capaciteits tarief, zie tabel 3) dient ter dekking van de 
 transportkosten van energie en is een vast bedrag per jaar. De hoogte van dit bedrag is 
 afhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting.

5   Afhankelijk van afgenomen volume

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.
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AANSLUITING IN € EXCL. BTW IN € INCL. BTW

Meterhuur gasmeter type G4/G6 (per jaar)    20,28   24,54

Meterhuur gasmeter type G10/G16 (per jaar)    51,72  62,59

Meterhuur gasmeter type G25 (per jaar) 177,86  215,22

TABEL 3. TRANSPORTVERGOEDING

AANSLUITCAPACITEIT      VASTRECHT
     TRANSPORT

      INCL. BTW    CAPACITEITS-
          TARIEF

   INCL.  BTW 

    IN € PER JAAR   IN € PER  JAAR

G4 of G65  ≤ 10  m3/h (<500 m3/jaar) 18,0000 21,7800 41,2815   49,9507

G4 of G65  ≤ 10  m3/h (≥500 <4000 m3/jaar) 18,0000 21,7800   82,5630   99,9013

G4 of G65  ≤ 10  m3/h (≥4000 m3/jaar) 18,0000 21,7800 165,1260 199,8025

G10 > 10 m3/h ≤ 16 m3/h 18,0000 21,7800 275,2100 333,0041

G16 > 16 m3/h ≤ 25 m3/h 18,0000 21,7800 440,3360 532,8066

G25 > 25 m3/h ≤ 40 m3/h 18,0000 21,7800  688,0250 832,5103



Wanneer u niet in deze categorie valt kunt u op onze website (www.stedin.net) voorbeeld-
berekeningen voor alle categorieën vinden.
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VOORBEELDBEREKENING PERIODIEKE AANSLUIT- EN TRANSPORTVERGOEDINGEN
Hieronder vindt u een voorbeeld van de periodieke (jaarlijkse) aansluit- en transport-
vergoedingen. We gaan in het voorbeeld uit van een bestaande gasaansluiting en dus 
laten we de eenmalige aansluitvergoeding in tabel 1 buiten beschouwing. De voorbeeld-
situatie betreft een huishoudelijk aansluiting van een gemiddeld gezin, kleiner dan G10 
met een jaarverbruik van 2.000 m3. Zij betalen per jaar:

GASABONNEMENTEN
Voor gasaansluitingen zonder meter hanteert Stedin abonnementstarieven. Er bestaan 
drie abonnementen die allemaal berekend worden op basis van een aansluitcapaciteit van 
kleiner dan of gelijk aan 10 m3/h (< 500 m3/jaar). De hoogte van de tarieven van kookgas- 
en/of tapwaterabonnementen is opgenomen in onderstaande voorbeeldberekening.

STEDIN             IN € EXCL. BTW IN € INCL. BTW

Transportonafhankelijk tarief   18,0000  21,7800
(vastrecht)

Transportafhankelijk tarief   82,5630  99,9013
(capaciteitstarief)

Periodieke aansluitvergoeding  17,0900  20,6789

Meterhuur   20,2800  24,5400

TOTAAL  137,9330  166,9002

GASABONNEMENT             IN € EXCL. BTW             IN € INCL. BTW

Transportonafhankelijk tarief   18,0000  21,7800
(vastrecht)

Transportafhankelijk tarief   41,2815  49,9507
(capaciteitstarief)

Periodieke aansluitvergoeding  17,0900  20,6800

TOTAAL  76,3715  92,4096

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

VOORBEELD
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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.

BEHEERGEBIED GAS
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Stedin Netbeheer B.V.   Twitter: @Stedin en @webcareStedin
Postbus 49    Facebook: facebook.com/stedinnetbeheer
3000 AA Rotterdam   Telefoon: 088 896 39 63
www.stedin.net



www.stedin.net
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