GAS
TARIEVEN 2018
Aansluiting en transport voor grootverbruikers

GAS
TARIEVEN 2018
Sinds de invoering van de Elektriciteitswet (1998) en de Gaswet
bestaat er een onderscheid tussen de energieleverancier,
de netbeheerder en het meetbedrijf. Stedin draagt als
netbeheerder zorg voor het beheer en onderhoud van het
gasnet in uw regio.
In dit tariefblad vindt u een overzicht van de aansluit- en
transportvergoedingen voor gas. Deze tarieven gelden voor
grootverbruikers (> 40 m3(n)/uur) met een aansluiting op
het gasnet van Stedin.

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.
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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 onder andere de kosten voor de aanleg en onderhoud
van het regionale gasnet en de aansluiting.
Naast deze kosten die u aan Stedin betaalt, betaalt u ook voor de levering van gas
(inclusief energiebelasting), de gasmeter en de periodieke meteruitlezing. Deze kosten
worden echter niet door Stedin in rekening gebracht, maar door uw gasleverancier en
meetbedrijf. Tenslotte betaalt u BTW over deze kosten. Als er wordt gesproken over
‘capaciteit’, wordt uitgegaan van gas onder Groningen condities (n; 35,17).

DE AANSLUITING
Sinds 1 januari 2011 bestaat het tarief voor de aansluitdienst (eenmalig en periodiek)
voor grootverbruikers (> 40m3/h) uit twee delen. Een tarief voor het aansluitpunt
(het T-stuk, de eerste afsluiter en de leiding daartussen, zie ook de Tarieven- en
vergoedingsregeling Gas 2017). 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 is door onze toezichthouder, Autoriteit Consument & Markt (ACM),
vastgesteld. Het tarief voor de rest van de aansluiting is door Stedin bepaald.
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EENMALIGE- EN PERIODIEKE AANSLUITVERGOEDING
Tabel 1 - Eenmalige aansluitvergoeding (standaard lage druk)1
Aansluitcapaciteit

Aansluitpunt
in € excl. BTW

Rest van de aansluiting
in € excl. BTW2

3.679,08

4.172,41

> 65-100 m /h

3.679,08

4.172,41

> 100-160 m3/h

3.864,68

6.049,69

standaard op HD

standaard op HD

> 40-65 m3/h
3

> 160 m /h
3

Tabel 2 - Eenmalige aansluitvergoeding (standaard hoge druk)1
Aansluitcapaciteit

Aansluitpunt
in € excl. BTW

Rest van de aansluiting
in € excl. BTW2

> 40-65 m3/h

6.179,47

10.435,13

> 65-100 m3/h

6.179,47

16.106,91

> 100-160 m3/h

6.179,47

16.433,61

> 160-250 m3/h

6.179,47

18.034,36

> 250-400 m /h

6.179,47

18.034,36

> 400-650 m3/h

6.179,47

18.034,36

> 650-1000 m /h

6.179,47

22.150,45

3

3

> 1000-1600 m /h

6.179,47

22.150,45

> 1600-2500 m3/h

6.179,47

Maatwerk

> 2500 m3/h

6.179,47

Maatwerk

3

1

Exclusief de kosten voor een vereiste meetinrichting
Bevat 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.
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Tabel 3 - Periodieke aansluitvergoeding (pav)
Aansluitcapaciteit

Aansluiting (LD en HD) in € per maand excl. BTW
Aansluitpunt

Rest van de aansluiting3

> 40-65 m3/h

8,7500

13,95

> 65-100 m /h

8,7500

15,04

> 100-160 m3/h

8,7500

23,39

3

> 160-250 m /h

14,0833

38,16

> 250-400 m3/h

14,0833

38,16

> 400-650 m /h

14,0833

49,97

> 650-1000 m3/h

14,0833

49,97

> 1000-1600 m /h

14,0833

98,81

> 1600-2500 m /h

14,0833

98,81

> 2500 m3/h

14,0833

159,31

3

3

3
3

3

 eldt alleen voor de eerste 24 meter, daarboven geldt maatwerk. Indien de maatwerk PAV hoger is dan het tarief wordt de
G
maatwerk PAV in rekening gebracht.

TRANSPORTVERGOEDING
De transportvergoedingen voor zowel profielgrootverbruikers als telemetriegrootverbruikers bestaan uit twee delen:
TRANSPORTONAFHANKELIJK TARIEF
Dit is een vast bedrag per jaar en wordt periodiek in rekening gebracht voor alle
gemaakte kosten rondom facturering, incasso, debiteurenbeheer, betalingsverkeer
en administratie.
TRANSPORTAFHANKELIJK TARIEF
Voor telemetriegrootverbruikers is dit een bedrag voor de gecontracteerde gascapaciteit.
Voor profielgrootverbruikers is dit een bedrag op basis van de aansluitcapaciteit van de
aansluiting.
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PROFIELGROOTVERBRUIKER
Afnemers met een aansluitcapaciteit groter dan 40 m3(n)/uur en met een gemiddelde
jaarafname over de laatste 36 maanden van maximaal 170.000 m3. Of met een afname
over het laatste kalenderjaar van maximaal 250.000 m3, zonder een dagelijkse of
uurlijkse afstandsuitlezing van de meetinrichting op de aansluiting.
Tabel 4 - Transportonafhankelijk tarief (profielgrootverbruiker)
In € per jaar excl. BTW

In € per maand excl. BTW

18,0000

1,5000

Tabel 5 - Transportafhankelijk tarief (profielgrootverbruiker)
Aansluitcapaciteit

In € excl. BTW per jaar

In € excl. BTW per maand

> 40 m /h ≤ 65 m /h

1.122,4000

93,5333

> 65 m3/h ≤ 100 m3/h

1.823,9000

151,9916

> 100 m3/h ≤ 160 m3/h

2.806,0000

233,8333

> 160 m3/h ≤ 250 m3/h

4.498,6000

374,1333

> 250 m /h

7.015,0000

584,5833

3

3
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TELEMETRIEGROOTVERBRUIKER
Afnemers met een aansluitcapaciteit groter dan 40 m3(n)/uur en met een dagelijkse
of uurlijkse afstandsuitlezing van de meetinrichting op de aansluiting.
Tabel 6 - Transportonafhankelijk tarief (telemetriegrootverbruiker)
In € per jaar excl. BTW

In € per maand excl. BTW

778,3100

64,8592

Tabel 7 - Transportafhankelijk tarief (telemetriegrootverbruiker)
In € per m3/h per jaar excl. BTW

In € per m3/h per maand excl. BTW

24,28114

2,02344
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CONTRACTOVERSCHRIJDING
Stedin brengt bij overschrijding van de gecontracteerde transportcapaciteit een
vergoeding 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 als de overschrijding lager is dan 2% van de gecontracteerde
transportcapaciteit.

DAGCONTRACTEN
Dagcontracten kunnen worden afgesloten als er tijdelijk meer dan de gecontracteerde
capaciteit nodig is. Deze contracten dienen minimaal vier weken van tevoren
aangevraagd te worden.
Tabel 8 - Dagcontracten
Seizoen

Winter (december, januari, februari)
Voor-/najaar (maart, april, oktober, november)
Zomer (mei t/m september)

Tarief in formule vorm

Tarief in € per
m3/h per dag
excl. BTW

0,3/15 x capaciteitstarief p/j

0,4856

0,15/15 x capaciteitstarief p/j

0,2428

0,075/15 x capaciteitstarief p/j

0,1214

In € per m3/h per jaar excl. BTW
24,28114
4

Op basis van gecontracteerde capaciteit per m3/h
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BEHEERGEBIED
GAS
Stedin Netbeheer B.V.
Postbus 49
3000 AA Rotterdam
www.stedin.net
088 896 39 63
06 469 639 63
@stedin
facebook.com/stedinnetbeheer
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MEER INFORMATIE
De tarieven in deze brochure maken deel 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 opvragen bij onze
Klantenservice.

