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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 
regionale gasnet respectievelijk de 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. Daar waar in dit tariefblad gesproken 
wordt over capaciteit wordt uitgegaan van gas onder Groningen condities (n; 35,17).

DE AANSLUITING 
Sinds 1 januari 2011 is 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 2014) 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 door onze toezichthouder, het Bestuur van de ACM, vastgesteld en het 
tarief voor de rest van de aansluiting wordt door Stedin zelf bepaald.

Dit tariefblad bevat, met betrekking tot de aansluitdienst, de tarieven voor het aansluitpunt 
zoals door de ACM vastgesteld en de tarieven voor de rest van de aansluiting die door 
 Stedin worden bepaald. Alle tarieven zijn in euro en exclusief BTW.

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. IN 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.
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TABEL 1. EENMALIGE AANSLUITVERGOEDING (STANDAARD LAGE DRUK)1

 AANSLUIT-   AANSLUITPUNT REST VAN DE AANSLUITING
 CAPACITEIT (IN €) (IN €) 2      

> 40-65 m3/h 2.055,92 4.074,00

> 65-100 m3/h 2.055,92 4.074,00

> 100-160 m3/h 2.055,92 5.907,00

> 160 m3/h                          standaard op HD standaard op HD

1   Exclusief de kosten voor een vereiste meetinrichting
2 De tarieven 'Rest van de Aansluiting' bevatten uitsluitend een maximale leidinglengte 

van 24 meter - inclusief standaard regelset - en het opnemen en herplaatsen van 
standaard bestrating. Alle overige kosten worden apart in rekening gebracht. De 
kosten van  meerlengte boven de 24 meter worden ook apart in rekening gebracht.

TABEL 2. EENMALIGE AANSLUITVERGOEDING (STANDAARD HOGE DRUK)1

 AANSLUIT-   AANSLUITPUNT REST VAN DE AANSLUITING
 CAPACITEIT (IN €) (IN €) 2        

> 40-65 m3/h 3.349,13 10.189,00

> 65-100 m3/h 3.349,13 15.727,00

> 100-160 m3/h 3.349,13 16.046,00

> 160-250 m3/h 3.349,13 17.609,00

> 250-400 m3/h 3.349,13 17.609,00

> 400-650 m3/h 3.349,13 17.609,00

> 650-1000 m3/h       4.062,08  21.628,00

> 1000-1600 m3/h       4.062,08  21.628,00

> 1600-2500 m3/h       4.062,08  Maatwerk

> 2500 m3/h       4.062,08  Maatwerk



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/uur en met een gemiddelde 
jaarafname over de laatste 36 maanden van ten hoogste 170.000 m³. Of met een afname 
over het laatste kalenderjaar van ten hoogste 250.000 m³, zonder een dagelijkse of 
 uurlijkse afstanduitlezing van de meetinrichting op de aansluiting.

TABEL 3. PERIODIEKE AANSLUITVERGOEDING

      AANSLUIT-                       AANSLUITING (LD EN HD) IN € PER MND                        
    CAPACITEIT  AANSLUITPUNT    REST VAN DE AANSLUITING 3  PER  JAAR     PER MAAND IN MET

> 40-65 m3/h 3,2063 13,63

> 65-100 m3/h  3,2063 14,69

> 100-160 m3/h  3,2063 22,84

> 160-250 m3/h  5,2650 37,26 

> 250-400 m3/h  5,2650 37,26 

> 400-650 m3/h  5,2650 48,80   

> 650-1000 m3/h  6,2013 48,80     

> 1000-1600 m3/h  6,2013 96,48     

> 1600-2500 m3/h  6,2013 96,48    

> 2500 m3/h  6,2013 155,61    

3   PAV 'Rest van de Aansluiting' geldt alleen voor de eerste 24 meter, daarboven geldt een maatwerk PAV. Indien 
de maatwerk PAV hoger is dan het bovenstaande tarief wordt de maatwerk PAV in rekening gebracht.

TABEL 4. TRANSPORTONAFHANKELIJK TARIEF (VASTRECHT) 

 IN € PER JAAR  IN € PER MAAND

 18,0000 1,5000
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   AANSLUITCAPACITEIT                       IN € PER JAAR                          IN € PER MAAND

> 40 m3/h ≤ 65 m3/h 1.014,0520 84,5044

> 65 m3/h ≤ 100 m3/h 1.647,8345 137,3196

> 100 m3/h ≤ 160 m3/h 2.535,1300 211,2609

> 160 m3/h ≤ 250 m3/h 4.056,2080 338,0174

> 250 m3/h 6.337,8250 528,1521

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

 795,0000 66,2500

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

TABEL 7. TRANSPORTAFHANKELIJK TARIEF (CAPACITEITSTARIEF)

IN € PER M3/H PER JAAR

24,45844

4  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 2015. 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  0,4891

Voor-/najaar (maart, 0,15/15 × capaciteitstarief  
april, oktober, november) per jaar  0,2445

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

 per jaar  0,1222

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. Maandtarieven kunnen als gevolg van 
afronding afwijken van de gereguleerde ACM tarieven. Maandtarieven zijn naar boven 
afgerond.

BEHEERGEBIED GAS

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
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