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 WaT BeTaaLT U? 
Aan Stedin betaalt u vergoedingen voor het transport van gas en de aansluiting op het 
gasnet. Deze vergoedingen dekken o.a. de kosten voor de aanleg en het onderhoud van 
het gasnet respectievelijk uw aan sluiting. Daarnaast betaalt u ook voor de  levering van gas 
(inclusief energiebelasting), voor de gasmeter en de periodieke meteruitlezing. Deze kosten 
worden niet door Stedin in rekening gebracht, maar door uw gasleverancier en meetbedrijf. 
Tenslotte betaalt u BTW over deze kosten.

UW aanSLUiTinG 
Per 1 januari 2011 werd het tarief voor de aansluitdienst (eenmalig en periodiek) voor 
grootverbruikers (>40m3/h) in twee delen opgeknipt, te weten een tarief voor het aan-
sluitpunt (het T-stuk, de eerste afsluiter en de leiding daartussen, zie ook de Tarieven- en 
 vergoedingsregeling Gas 2012) en een tarief voor de rest van de aansluiting (de tweede 
afsluiter, een regelaar, het overdrachtspunt en de verbindende leidingen). Het tarief voor 
het aansluitpunt wordt ook voor het jaar 2012 door onze toezichthouder, de Nederlandse 
Mededingings autoriteit (NMa),vastgesteld en het tarief voor de rest van de aansluiting wordt 
door Stedin zelf  vast gesteld.

Dit tarievenblad bevat, met betrekking tot de aansluitdienst, de tarieven voor het aansluit-
punt zoals door de NMa vastgesteld en de tarieven voor de rest van de aansluiting die door 
Stedin worden vastgesteld.

SindS de invoerinG van de eLekTriciTeiTS WeT 1998 en de GaSWeT BeSTaaT er een 
onder Scheid TUSSen de enerGie Leverancier, de neTBeheerder en heT meeT
Bedrijf. STedin draaGT aLS neT Beheerder zorG voor heT Beheer van heT  GaSneT 
in UW reGio. oP diT  TariefBLad vindT U een overzichT van de aanSLUiT en 
TranSPorT Tarieven voor GaS. deze Tarieven GeLden voor GrooT verBrUikerS 
meT een aanSLUiTinG oP heT GaSneT van STedin.

2

GaS
Tarieven 2012
Aansluiting en Transport voor grootverbruikers



3

TaBeL 1. eenmaLiGe aanSLUiTverGoedinG (STandaard LaGe drUk)1

 aanSLUiT   aanSLUiTPUnT reST van de aanSLUiTinG
 caPaciTeiT (in €) (in €)        

>40-65 m3/h 1.133,52 2.784,00

>65-100 m3/h 1.133,52 3.260,00

>100-160 m3/h 1.133,52 5.137,00

>160-250 m3/h 1.133,52 op aanvraag

>250-400 m3/h 1.133,52 op aanvraag

>400 m3/h    standaard op HD standaard op HD
 

1.  exclusief de kosten voor een vereiste meetinrichting

TaBeL 2. eenmaLiGe aanSLUiTverGoedinG (STandaard hoGe drUk)1

 aanSLUiT   aanSLUiTPUnT reST van de aanSLUiTinG
 caPaciTeiT (in €) (in €)        

>40-65 m3/h 1.870,31 5.934,00

>65-100 m3/h 1.870,31 12.037,00

>100-160 m3/h 1.870,31 12,350,00

>160-250 m3/h 1.870,31 13.883,00

>250-400 m3/h 1.870,31 13.883,00

>400-650 m3/h 1.870,31 13.883,00

>650-1000 m3/h       2.267,05  17.632,00

>1000-1600 m3/h       2.267,05  17.632,00

>1600-2500 m3/h       2.267,05 op aanvraag

>2500 m3/h       2.267,05  op aanvraag



TranSPorT
De transportvergoedingen voor zowel profielgrootverbruikers als telemetrie groot-
verbruikers bestaan uit twee delen: 

•  Transport onafhankelijk tarief. 
 Een vast bedrag per jaar. Deze vergoeding wordt  periodiek in rekening gebracht 

voor de kosten van facturering, incasso, debiteurenbeheer, betalingsverkeer en 
 administratie.

•  Transportafhankelijk tarief.
 Voor Telemetriegrootverbruikers een bedrag voor de gecontracteerde gascapaciteit.
 Voor Profielgrootverbruikers een bedrag op basis van de aansluitcapaciteit van de  

aansluiting.

ProfieLGrooTverBrUiker 
Afnemers met een aansluitcapaciteit groter dan 40 m3 (n)/uur en met een gemiddelde 
jaarafname over de laatste 36 maanden van ten hoogste 170.000 m³ (n;35,17) of met een 
afname over het laatste kalenderjaar van ten hoogste 250.000 m³ (n;35,17)  zonder een 
dagelijkse of uurlijkse afstanduitlezing van de meetinrichting op zijn aansluiting.

TaBeL 3. Periodieke aanSLUiTverGoedinG

      aanSLUiT                              aanSLUiTinG (Ld en hd) in €                        
    caPaciTeiT  aanSLUiTPUnT    reST van de aanSLUiTinG   Per  jaar     Per maand in meT

>40-65 m3/h 2,21 12,83

>65-100 m3/h  2,21 13,83

>100-160 m3/h  2,21 21,50

>160-250 m3/h  3,64 35,17 

>250-400 m3/h  3,64 35,17 

>400-650 m3/h  3,64 46,00   

>650-1000 m3/h  4,41 45,17     

>1000-1600 m3/h  4,41 90,83    

>1600-2500 m3/h  4,41 90,83  

>2500 m3/h  4,41 146,50   

TaBeL 4. TranSPorTonafhankeLijk Tarief (vaSTrechT) 

 in € Per jaar  in € Per maand

 18,00 1,50
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   aanSLUiTcaPaciTeiT                       in € Per jaar                          in € Per maand

> 40 m3/h ≤ 65 m3/h 1.115,38 92,95

> 65 m3/h ≤ 100 m3/h 1.812,49 151,04

> 100 m3/h ≤ 160 m3/h 2.788,44 232,37

> 160 m3/h ≤ 250 m3/h 4.461,50 371,79

> 250 m3/h 6.971,10  580,93

TaBeL 5. TranSPorTafhankeLijk Tarief (caPaciTeiTSTarief)

Tarief Bij conTracToverSchrijdinG 
Stedin brengt bij overschrijding van de  gecontracteerde transportcapaciteit een 
 ver goeding in rekening ter grootte van 100% van de transportafhankelijke vergoeding 
per overschreden m3 per uur. Deze vergoeding wordt met terugwerkende kracht voor 
het gehele kalenderjaar berekend. De overschrijdingsvergoeding wordt niet in rekening 
 gebracht indien de overschrijding minder dan 2% bedraagt van de gecontracteerde 
 transportcapaciteit. 

TaBeL 6.  TranSPorTonafhankeLijk Tarief
 (vaSTrechT)  

 in € Per jaar  in € Per maand

 795,00 66,25

TeLemeTrieGrooTverBrUiker
Afnemers met een aansluitcapaciteit groter dan 40 m3 (n)/uur en met een dagelijkse of 
 uurlijkse afstanduitlezing van de meetinrichting op zijn aansluiting.

TaBeL 7. TranSPorTafhankeLijk Tarief

 
(caPaciTeiTSTarief)

 in € Per m3/h Per jaar  in € Per maand

 27,882 

2 Tarief, o.b.v. gecontracteerde capaciteit, per m3/h
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ToeLichTinG
Alle tarieven in deze brochure gelden met ingang van 1 januari 2012. Deze tarieven maken 
onderdeel uit van de Tarieven- en vergoedingsregeling als bedoeld in artikel 15 van 
de Algemene Voorwaarden, Aansluiting en Transport Stedin Gas 2008 voor afnemers/ 
netgebruikers > 170.000 m3 (niet zijnde invoeders) of zoals deze zullen  worden gewijzigd.

De Tarieven- en vergoedingsregeling en Algemene Voorwaarden kunt u inzien op 
www.stedin.net of voor kostenloze ver zending opvragen via 088 896 39 63.

Alle tarieven zijn in euro en exclusief BTW. 

TaBeL 8. daGconTracTen

Seizoen Tarief in formULe vorm Tarief in € Per m3 
  Per UUr Per daG

Winter (december,  0,3/15 × capaciteitstarief 
januari, februari) per jaar  0,5576

Voor-/Najaar (maart, 0,15/15 × capaciteitstarief  
april, oktober, november) per jaar  0,2788

Zomer (mei t/m september) 0,075/15 × capaciteitstarief 
 per jaar  0,1394

daGconTracTen 
Dagcontracten kunnen worden afgesloten als er tijdelijk, boven de gecontracteerde 
 capaciteit, extra capaciteit nodig is. Deze contracten dienen minimaal 4 weken vooraf te 
worden aangevraagd.
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diScLaimer
Dit tariefblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen aan de 
gegevens geen rechten worden ontleend.

BeheerGeBied GaS

Stedin Netbeheer B.V.
Postbus 49
3000 AA Rotterdam
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