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20
23

.1
.0

 

Tarieven voor aansluiting en transport 
elektriciteit 
 

Voor huishoudens en zakelijke klanten met een kleinverbruikaansluiting per 1 januari 
2023 
 

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 elektriciteit naar uw woning, pand of object 

Meetdienst De meting en het beheer van uw elektriciteitsmeter 

 
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 

1 x 6A geschakeld net onbemeten 0,0435 0,0360 15,8994 13,1400 

1 x 6A geschakeld net bemeten 0,0971 0,0803 35,4644 29,3095 

1-fase t/m 1 x 10A onbemeten 0,2347 0,1940 85,6801 70,8100 

1-fase t/m 1 x 10A bemeten 0,2883 0,2383 105,2451 86,9795 

1-fase > 1 x 10A en 3 fasen t/m 3 x 25A onbemeten 0,8954 0,7400 326,8210 270,1000 

1-fase > 1 x 10A en 3 fasen t/m 3 x 25A bemeten 0,9490 0,7843 346,3860 286,2695 

> 3 x 25A t/m 3 x 35A* 3,9973 3,3036 1459,0349 1205,8140 

> 3 x 35A t/m 3 x 50A 5,8849 4,8636 2148,0089 1775,2140 

> 3 x 50A t/m 3 x 63A 7,7911 6,4390 2843,7843 2350,2350 

> 3 x 63A t/m 3 x 80A 9,6787 7,9990 3532,7583 2919,6350 

* De 3x40A aansluiting is onderdeel van de productgroep > 3 x 25A t/m 3 x 35A 

 
1 Aansluitdienst 
 

Voor een aansluiting op het elektriciteitsnet betaalt u een vast tarief per maand. Dit tarief is afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. 
 

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

1 x 6A geschakeld net 11,8362 9,7820 

1-fase t/m 1 x 10A 29,4580 24,3455 

1-fase > 1 x 10A en 3-fasen t/m 3 x 25A 29,4580 24,3455 

> 3 x 25A t/m 3 x 35A 39,7485 32,8500 

> 3 x 35A t/m 3 x 50A 39,7485 32,8500 

> 3 x 50A t/m 3 x 63A 46,5499 38,4710 

> 3 x 63A t/m 3 x 80A 46,5499 38,4710 

• A = ampère (stroomsterkte). 
• Geschakeld net = Een net dat door de netbeheerder aan of uit kan worden geschakeld, bijvoorbeeld voor openbare verlichting. 
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2 Transportdienst 
 

Naast het tarief voor de aansluiting betaalt u ook voor het transport 
van elektriciteit naar uw woning, pand of object.  
Het transporttarief bestaat uit: 
- een tarief voor vastrecht transport 
- een tarief dat afhangt van de capaciteit van de aansluiting. 
 
Vastrecht transport 
 

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

1 x 6A geschakeld net 0,61 0,5110 

1-fase t/m 10A  21,77 17,9945 

1-fase > 1 x 10A en  
3-fasen t/m 3 x 25A 

21,77 17,9945 

> 3 x 25A t/m 3 x 35A 21,77 17,9945 

> 3 x 35A t/m 3 x 50A 21,77 17,9945 

> 3 x 50A t/m 3 x 63A 21,77 17,9945 

> 3 x 63A t/m 3 x 80A 21,77 17,9945 

 
Capaciteitsafhankelijke tarieven 
 

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

1 x 6A geschakeld net 3,44 2,8470 

1-fase t/m 1 x 10A 34,44 28,4700 

1-fase > 1 x 10A en  
3-fasen t/m 3 x 25A 

275,58 227,7600 

> 3 x 25A t/m 3 x 35A 1377,94 1138,8000 

> 3 x 35A t/m 3 x 50A 2066,92 1708,2000 

> 3 x 50A t/m 3 x 63A 2755,89 2277,6000 

> 3 x 63A t/m 3 x 80A 3444,87 2847,0000 

 
3 Meetdienst 
 

Het tarief voor de meting en het beheer van uw elektriciteitsmeter.  

Meetdienst * €/jaar incl. btw  €/jaar excl. btw 

Levering en teruglevering 
enkeltarief 

19,5650 16,1695 

Levering en teruglevering 
dubbeltarief 

19,5650 16,1695 

* Tarief per meetpunt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 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. 

http://www.acm.nl/
http://www.liander.nl/voorwaardenkleinverbruik

