
Tarieven voor aansluiting en 
transport gas
Voor huishoudens en zakelijke klanten met een
kleinverbruikaansluiting per 1 januari 2022

Overzicht van de tarieven voor de aansluitdienst, de transportdienst en de meetdienst voor onze klanten 

met een kleinverbruikaansluiting.

Onze dienst U betaalt een tarief voor:

Aansluitdienst Het beheer en onderhoud van uw aansluiting 

Transportdienst Het transport van gas naar uw woning, pand of object   

Meetdienst De meting en het beheer van uw gasmeter

Capaciteitstarieven
Het capaciteitstarief is opgebouwd uit 3 afzonderlijke tarieven voor de aansluitdienst, transportdienst en de meetdienst.

U betaalt dit tarief niet rechtstreeks aan uw netbeheerder, maar via uw energieleverancier.

De hoogte van de capaciteitstarieven ziet u in onderstaande tabel.

Aansluiting €/dag incl. btw €/dag excl. btw €/jaar incl. btw €/jaar excl. btw

Onbemeten 0,3212 0,2655 117,258 96,9075

t/m 10 (n)m3/h, jaarverbruik <500 (n)m3/jaar 0,3963 0,3276 144,6845 119,574

t/m 10 (n)m3/h, jaarverbruik 500 t/m 4000 (n)m3/jaar 0,5484 0,4533 200,1999 165,4545

t/m 10 (n)m3/h, jaarverbruik > 4000 (n)m3/jaar 0,8526 0,7047 311,2307 257,2155

> 10 (n)m3/h t/m 16 (n)m3/h 1,4722 1,2167 537,3555 444,0955

> 16 (n)m3/h t/m 25 (n)m3/h 2,0805 1,7195 759,4171 627,6175

> 25 (n)m3/h t/m 40 (n)m3/h 3,5941 2,9704 1311,8771 1084,196

1 Aansluitdienst
Voor een aansluiting op het gasnet betaalt u een vast tarief per maand. Dit tarief is afhankelijk van de capaciteit van uw 

gasmeter. De meeste huishoudens vallen in de laagste categorie (tot en met G6). Op uw gasmeter staat welk type u heeft.

Type meter2 Capaciteit van/tot
in m3(n)/h

€/jaar  
incl. btw 

€/jaar  
excl. btw

t/m G6 t/m 10 39,96 33,0325

G10 > 10 t/m 16 75,47 62,3785

G16 > 16 t/m 25 75,47 62,3785

G25 > 25 t/m 40 124,1 102,5650

1  Normaal kubieke meter gas m3(n) = De hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 273,15 K (0°C) en een absolute druk van 1,01325 bar, technisch vrij van waterdamp is, 
een volume van één (1) kubieke meter inneemt en een calorische bovenwaarde heeft van 35,17 MJ (‘Groningen Gas’).



2 Transportdienst
Naast het tarief voor de aansluiting betaalt u ook voor het 

transport van het gas naar uw woning, pand of object. 

Het transporttarief bestaat uit:

-  een tarief voor vastrecht transport

-  een tarief dat afhangt van de capaciteit van uw   

 aansluiting en (voor klanten met een gasmeter t/m G6)  

 uw jaarverbruik.

 

Vastrecht transport €/jaar  
incl. btw

€/jaar  
excl. btw 

per aansluiting 21,7733 17,9945

Capaciteitsafhankelijke tarieven

Aansluiting €/jaar  
incl. btw

€/jaar  
excl. btw 

t/m G6, jaarverbruik               tot 
500 m3(n)

55,5154 45,8805

t/m G6, jaarverbruik            500 
tot 4.000 m3(n)

111,0308 91,7610

t/m G6, jaarverbruik            
vanaf 4.000 m3(n)

222,0616 183,5220

G10 370,1027 305,8700

G16 592,1643 489,3920

G25 925,2567 764,6750

• Op uw gasmeter staat vermeld welk type u heeft.
•  Uw (verwachte) jaarverbruik kunt u inschatten op basis van uw 

vorige jaarafrekening.
•  Afnemers die zijn aangesloten zonder meter worden ingedeeld 

in de laagste categorie (t/m G6, jaarverbruik tot 500 m3(n)).
•  De meeste huishoudens hebben een aansluiting t/m G6 met 

een jaarverbruik van 500 tot 4.000 m3(n).

3 Meetdienst
Het tarief voor de meting en het beheer van uw 

gasaansluiting. De meeste huishoudens hebben een type 

meter t/m G6.

Type meter Meetdienst jaaropname

€/jaar incl. btw €/jaar excl. btw

t/m G6  27,42 22,6665

G10 70,00 57,8525

G16 70,00 57,8525

G25 240,74 198,9615

• Op uw gasmeter staat vermeld welk type u heeft.
•  EVHI = Elektronisch Volume Herleidings Instrument; een apparaat 

dat de meetwaarden corrigeert voor temperatuur en druk.

Overige informatie

Tarievencode
Onze tarieven voldoen aan wet- en regelgeving. Meer 

informatie kunt u vinden op de website van De Autoriteit 

Consument en Markt via www.acm.nl.

Algemene voorwaarden
Op de aansluit- en transportovereenkomst die u met 

Liander heeft gesloten zijn de ‘Algemene Voorwaarden 

voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor 

kleinverbruikers (versie 2013)’ van toepassing. 

Deze kunt u vinden op onze website:  

www.liander.nl/voorwaardenkleinverbruik.
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