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SindS de invoering van de eLeKTriCiTeiTSweT 1998 en de gaSweT beSTaaT er 

een  onderSCheid TuSSen de energie LeveranCier, de neTbeheerder en heT 

meeT bedrijf. STedin draagT aLS neT beheerder zorg voor heT beheer van heT 

eLeKTriCiTeiTSneT in uw regio. oP diT TariefbLad vindT u een overziChT van de 

aanSLuiT- en  TranSPorTTarieven voor eLeKTriCiTeiT. deze Tarieven  geLden voor 

grooTverbruiKerS meT een  aanSLuiTing oP heT eLeKTriCiTeiTSneT van STedin. 

waT beTaaLT u?
Aan Stedin betaalt u vergoedingen voor het transport van elektriciteit en de aansluiting 
op het elektriciteitsnet. De vergoedingen dekken de kosten voor de aanleg en onderhoud 
van het regionale elektriciteitsnet, bestaande uit onder andere kabels en transformator
stations, respectievelijk uw aansluiting. Stedin brengt u daarnaast kosten in rekening 
namens de landelijke netbeheerder TenneT. U betaalt uw leverancier voor de levering van 
elektriciteit en de daarbij horende energiebelasting. Tot slot betaalt u een vergoeding aan 
uw meet bedrijf voor de elektriciteitsmeter en voor periodieke meteruitlezing. 

de aanSLuiTing
Voor het maken van een aansluiting op het elektriciteitsnet betaalt u éénmalig een aansluit
vergoeding (tabel 1). Daarnaast betaalt u elk jaar de periodieke aansluitvergoeding (tabel 2) 
om de aansluiting in stand te houden.

TranSPorT
De transportkosten bestaan voor groot verbruikers uit een vast en een variabel deel. Het 
vaste deel is het transport onafhankelijk tarief (tabel 3). Het variabele deel bestaat uit het 
transport afhankelijk tarief, dat afhankelijk is van het gecontracteerde transportvermogen en 
het feitelijk afgenomen maximale vermogen (tabel 4), en een deel dat afhankelijk is van het 
verbruik (tabel 5). Het gecontracteerde transport vermogen is het maximaal benodigde 
vermogen dat de afnemer redelijkerwijs verwacht op enig moment in het jaar nodig te 
hebben. Ook betaalt u voor eventueel extra blindverbruik en systeemdiensten (tabel 5). 
Alle tarieven zijn in euro en exclusief BTW.
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TabeL 1. eenmaLige aanSLuiTvergoeding

aanSLuiTCaPaCiTeiT aanSLuiTvergoeding1

in € Per aanSLuiTing
Tarief meerLengTe in2  
€ Per meTer

> 3 x 80 A t/m 3 x 125 A 3.470,00 54,50

> 3 x 125 A t/m 175 kVA 4.360,00 56,50

> 175 kVA t/m 630 kVA 39.000,00 94,00

> 630 kVA t/m 1.000 kVA 44.000,00 113,00

> 1.000 kVA t/m 1.750 kVA 49.774,00 120,00

> 1.750 kVA t/m 3.000 kVA 228.800,00 161,00

> 3.000 kVA t/m 10.000 kVA 293.500,00 183,00

1  Exclusief de kosten voor een vereiste meetinrichting 
2  Wanneer er een verbinding tussen knip en beveiliging van meer dan 25 meter nodig is

TabeL 2. PeriodieKe aanSLuiTvergoeding 

aanSLuiTCaPaCiTeiT aanSLuiTCaTegorie      in € Per jaar  in € Per maand

> 3 x 25 A t/m 3 x 80 A LS 39,053 3,26

> 3 x 80 A t/m 175 kVA Trafo MS/LS 72,003       6,003

> 175 kVA t/m 1.750 kVA MSdistributie 644,50 53,713

> 1.750 kVA t/m 3.000 kVA Trafo HS+TS/MS 1.471,50 122,633

> 3.000 kVA t/m 10.000 kVA Trafo HS+TS/MS             8.166,003 680,503

> 10.000 kVA TS of HS Maatwerk Maatwerk

3   Voor aansluitingen > 3000 kVA en ≤ 10000 kVA, daarnaast geldt een periodieke aansluitvergoeding voor 

meerlengte > 3MVA van € 6,70 per meter per jaar
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TabeL 3. TranSPorTonafhanKeLijK Tarief (vaSTreChT)

TranSPorTCaTegorie in € Per jaar in € Per maand

LS 18,00 1,50

Trafo MS/LS 441,00 36,75

MSdistributie 441,00 36,75

Trafo HS+TS/MS reserve 2.760,00 230,00

Trafo HS+TS/MS 2.760,00 230,00

TS reserve 2.760,00 230,00

TS 2.760,00 230,00

HS reserve 2.760,00 230,00

HS 2.760,00 230,00

TabeL 4. vergoeding TranSPorTvermogen

TranSPorTCaTegorie Kw ConTraCT in € Per jaar 
Per Kw

Kw maX in € Per 
maand Per Kw 4

LS 5,72 

Trafo MS/LS 22,50 1,90

MSdistributie 14,00 1,90

Trafo HS+TS/MS reserve 11,50 0,855

Trafo HS+TS/MS 23,00 2,45

TS reserve 10,00 0,785

TS 20,00 2,25

HS reserve 6,00 0,415

HS 12,00 1,17

4  De hoogste, in elke verbruiksmaand afzonderlijk opgetreden, belasting uitgedrukt in kilowatt (kW), en bepaald 

 als gemiddelde belasting van een periode van 15 minuten tenzij anders met Stedin is overeengekomen
5  Wordt per week berekend
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Indien in bovenstaande tabellen waarden niet ingevuld zijn, betekent dit dat de tarief
drager niet van toepassing is voor deze specifieke categorie. 

Deze tarieven maken onderdeel uit van de Tarieven en vergoedingsregeling als bedoeld 
in artikel 15 van de Algemene Voorwaarden Aansluiting en Transport Stedin Elektriciteit 
2008 voor afnemers > 3 x 80A (nietzijnde producenten) en de Algemene Voorwaarden 
Aansluiting en Transport Stedin Elektriciteit 2008 voor producenten of zoals deze gewijzigd 
zullen worden. De Tarieven en vergoedings regeling en Algemene Voorwaarden kunt u 
inzien op www.stedin.net of voor kosten loze verzending opvragen via 088 896 39 63.

TranSPorTKoSTen bLindverbruiK
Dit tarief wordt in rekening gebracht indien de arbeidsfactor buiten de grenzen valt zoals 
vastgelegd in de artikelen 2.1.5.6 en 2.1.5.6.a van de Netcode Elektriciteit. 

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 systeem diensten is een vast bedrag per kWh voor grootverbruikers.

TabeL 5. vergoeding verbruiK grooTverbruiK

dubbeL 
Tarief 
normaaL6

dubbeL 
Tarief 
Laag7

bLind-
verbruiK

SySTeem-
dienSTen

TranSPorTCaTegorie in € Per 
Kwh

in € Per 
Kwh

in € Per 
Kvarh

in € Per 
Kwh

LS 0,0420 0,0210 0,0083 0,00111

Trafo MS/LS 0,0114 0,0114 0,0083 0,00111

MSdistributie 0,0114 0,0114 0,0083 0,00111

Trafo HS+TS/MS reserve   0,0083 0,00111

Trafo HS+TS/MS   0,0083 0,00111

TS reserve   0,0083 0,00111

TS   0,0083 0,00111

HS reserve   0,0083 0,00111

HS   0,0083 0,00111

6   Geldt van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 23.00 uur
7   Geldt voor alle overige uren en op feestdagen, te weten: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koninginnedag, 

Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag
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beheergebied eLeKTriCiTeiT

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
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