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1 Nieuwe aansluitingen gas

1.1. Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G6  - 10 m³/u)
Elke gasaansluiting die voldoet aan al de volgende voorwaarden is een standaard gasaansluiting:
. Er is een distributieleiding lagedruk of middendruk (tot max 5 bar) met voldoende capaciteit beschikbaar
. De gevraagde capaciteit van de aansluiting is lager of gelijk aan 10m³/u
. De gevraagde leveringsdruk is gelijk aan 25 of 21 mbar

De basisinstallatie van een nieuwe standaard gasaansluiting omvat volgende werken:
. Plaatsen van teller en afsluiter in de woning
. Aanleg van de dienstleiding
. Tellerkast voor buitenopstelling igv huishoudelijke MD aansluiting  (meerprijs voor PVC kast)
. Onderboring van de rijweg
    => Uitgezonderd: Indien Infrax binnen afzienbare tijd een netuitbreiding langs zijn kant
          van de woning voorziet en de klant op deze netuitbreiding niet kan wachten, dan
          rekent Infrax de onderboring aan.

In de werken zijn NIET inbegrepen: 
. plaatsen doorvoeren en wachtbuizen op privé terrein
. grondwerken en het maken van een werkput aan de gevel (1mx1mx1m) op privédomein
. Tellerkast voor buitenopstelling
. Plaatsen van ondergrondse afsluiter indien nodig
De klant dient alle aan hem opgedragen werken uit te voeren conform richtlijnen, zoals beschreven in
de aansluitbrochure, geldig op het moment van uitvoering van de werken.

Maximale lengte
. De maximum lengte van de dienstleiding binnen in de woning is beperkt tot 3 meter. De totale
  aansluitlengte (vanaf het aardgasnet op het openbaar domein tot aan de eerste teller) tot 20
  meter: het gedeelte van de aansluitlengte op openbaar domein wordt forfaitair op 2 meter
  vastgesteld, onafhankelijk van de exacte ligging van de dienstleiding, op privédomein is 
  maximum 3 m binnen en 15 m buiten inbegrepen. Naast een supplement per meter leiding zal
  Infrax een forfaitaire toeslag aanrekenen bij overschrijding van de maximum lengte binnen
  (enkel als uitzonderingssituatie in bestaande woningen en bij gelijkvloerse tellers in
  appartementen, mits akkoord Infrax). In functie van de totale lengte van de aansluitleiding
  heeft Infrax het recht om de opstelling van de teller in een kast op de rooilijn te eisen.

Alle commerciële premies gelden slechts éénmaal per verbruiksadres. De kortingen gelden enkel voor
nieuwe aansluitingen en niet voor aanpassingen achteraf. Wegname en daarna heraansluiten wordt 
beschouwd als een aanpassing en niet als een nieuwe aansluiting.

1.1.1 Standaardaansluiting voor één leverpunt
Standaardaansluiting aardgas (6m³/u, 21/25 mbar, nettoprijs) 206,61 250,00 per st 826103

of
Aansluiting aardgas type G6 (10m³/u, 21/25 mbar, nettoprijs) 206,61 250,00 per st 826106

als volgt samengesteld:
Standaardaansluiting aardgas (21/25 mbar, meter G4, 6 m³/u), 
dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten 871,30 1 054,27 per st 826101

of Nieuwe aansluiting aardgas meter G6 (21/25 mbar, 10 m³/u), 
dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten 871,30 1 054,27 per st 826102

& Korting aardgasaansluiting, type G4/G6 -664,69 -804,27 per st 826805

1.1.2 Woningen of appartementen
Standaardaansluiting aardgas appartement met eerste meter (type G4, 
6m³/u) 871,30 1 054,27 per st 826110

& Korting aardgasaansluiting, type G4/G6 -664,69 -804,27 per st 826805
ofwel totaal na korting
Nettoprijs aansluiting appartement en eerste meter aardgas (G4, 6m³/u) - 
incl. commerciële actie 206,61 250,00 per st 826113

alsook
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Bijkomende meter, gelijktijdig met basisaansluiting (niet cumuleerbaar 
met korting) 206,61 250,00 per st 826111

& eventueel netuitbreidingskosten
bijkomende aanrekening volgens netuitbreidingskosten (zie §7) en 
reglement voor verkavelingen en bouwprojecten

Achteraf bijplaatsen meter (type G4 of G6) op bestaande aansluiting 
(niet cumuleerbaar met korting) 293,48 355,11 per st 826112

1.2 Nieuwe aansluitingen professionele klanten vanaf G16 (max 25 m³/u)
 (nieuwbouw of bestaand gebouw)
De installatie omvat volgende werken

·          Leveren en plaatsen van de dienstleiding en teller 
·          Dienstleiding op privédomein maximum 3m binnen en 15m buiten 
·          Ondergrondse ingangsafsluiter 
·          Grondwerken, doorvoeren, wachtbuis en buitenput zijn niet inbegrepen, te voorzien door klant
·          Eventueel plaatsen van cabine: zie tarieven 'reduceerinrichting en onderhoud'

1.2.1 Kleinzakelijke aansluitingen (tot max. 40 m³/u)
De prijs omvat het plaatsen van de aansluiting, de teller, de ondergrondse afsluiter en de ontspanning.
Inclusief max. 15 m aansluitleiding buiten en 3m binnen, incl. teller, grondwerken te voorzien door de klant.
Indien een kast noodzakelijk is, wordt dit als supplement aangerekend.

Aansluiting aardgas, incl. meter G16 (25 m³/u), ontspanner, dienstleiding 
op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten 2 081,96 2 519,17 per st 826142
Aansluiting aardgas, incl. meter G25 (40 m³/u), ontspanner, dienstleiding 
op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten 2 357,12 2 852,12 per st 826143
    alsook eventueel netuitbreidingskosten
bijkomende aanrekening volgens netuitbreidingskosten (zie §7) en 
reglement voor verkavelingen en bouwprojecten

alsook studiekosten
zie verder, studiekosten

1.2.2 Industriële aansluitingen (boven 40 m³/u)
De prijs omvat het plaatsen van de aansluiting en de ondergrondse afsluiter.
Grondwerken worden door Infrax uitgevoerd en zijn niet inbegrepen in de basisforfait (worden als
supplement aangerekend).
Indien een cabine noodzakelijk is wordt dit bijkomend aangerekend: zie verder onder 6

Basisforfait industriële aansluiting G40 t.e.m. G65, dienstleiding op 
privédomein max. 3m binnen & 15m buiten, excl. teller 1 559,18 1 886,61 per st 826140

Basisforfait industriële aansluiting vanaf G100 t.e.m. G250, dienstleiding 
op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten, excl. teller 2 320,44 2 807,73 per st 826141
Basisforfait industriële aansluiting vanaf G400 , dienstleiding op 
privédomein max. 3m binnen & 15m buiten, excl. teller 7 172,27 8 678,45 per st 826147

alsook eventueel bij meervoudige meetinstallatie
Bijkomende industriële meetinstallatie (excl. extra meter) 483,33 584,83 per st 826146

alsook volgens type meter (meermaals bij meervoudige installatie)
Meter G40 1 494,97 1 808,91 per st 826123
meter G65/Q100 1 494,97 1 808,91 per st 826124
Meter G100 1 779,31 2 152,97 per st 826131
meter G160/Q250 2 347,95 2 841,02 per st 826132
Meter G250 2 549,72 3 085,16 per st 826133
meter G400/Q650 6 887,95 8 334,42 per st 826134
Meter G650 7 337,36 8 878,21 per st 826135
meter G1000/Q1500 8 162,81 9 877,00 per st 826136
meter G1600/Q2500 9 015,79 10 909,11 per st 826137

alsook eventueel ( > 300.000 m³(n)/jaar; Qmax>=500 m³(n)/u;Pr >= 1 bar of bij wisselende leveringsdruk)
Volumeherleidingsapparaat 4 191,47 5 071,68 per st 827340
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alsook eventueel (verplicht vanaf 1 mio m³)
Telelezing gas 1 742,62 2 108,57 per st 827360
    alsook eventueel netuitbreidingskosten
bijkomende aanrekening volgens netuitbreidingskosten (zie §7) en 
reglement voor verkavelingen en bouwprojecten

alsook studiekosten
zie verder, studiekosten

Reduceeruitrusting bij middendrukaansluiting: zie 6 - tussenkomst reduceerinstallaties

1.3 Aansluiting na netuitbreiding of bij enkelzijdig net
Overkantse aansluiting als tijdelijke oplossing in afwachting van uitbreiding naar dubbelzijdig net

zie nieuwe standaardaansluiting alsook bijkomende aanrekening onderboring en leiding volgens bestek*
Netuitbreiding: zie §7 - netuitbreidingskosten

1.4 Studiekosten
1.4.1 Detailstudie

Detailstudie <25 m³/u gratis per st 826410
Detailstudie >=25m³/u en <400m³/u 298,53 361,22 per st 826411
Detailstudie >=400m³/u en <650m³/u 872,58 1 055,82 per st 826412
Detailstudie >=650m³/u 1 454,62 1 760,09 per st 826413

1.4.2 Oriënterende studie (op vraag van de klant)

Oriënterende studie <25m³/u gratis per st 826420
Oriënterende studie >=25m³/u 298,53 361,22 per st 826421

1.4.3 Opmeting bij erfdienstbaarheden
Wanneer er netten over het privédomein van de klant lopen of wanneer de aansluitleiding over een 
aangrenzend perceel loopt, zal Infrax de kosten voor het vestigen van de erfdienstbaarheid doorrekenen 
aan de klant. Dit omvat zowel de kosten voor de opmeting door een landmeter als de aktekosten 
van de notaris.
Deze kosten zullen worden doorgerekend volgens de facturatie van respectievelijk de landmeters en 
notarissen (zonder markup).

2 Aanpassingen aan bestaande installaties huishoudelijke klanten LD

De kortingen voor nieuwe aansluitingen gelden niet voor aanpassingen. Detailstudiekosten ook van toepassing bij
verzwaring/aanpassingen waarbij de capaciteit van de meter toeneemt (volgens nieuwe vermogen) of waar een meter 
wordt bijgeplaatst. Een oriëntatiestudie is optioneel. De tarieven voor de studiekosten zijn opgenomen onder §1.4.

2.1 Aanpassing type meter op bestaande leiding:

Verzwaring of verlaging op zelfde aansluitleiding (G4->G6, G6->G4) 234,78 284,08 per st 826203

Verzwaring of verlaging op zelfde aansluitleiding (G16->G25, G25->G16) 275,13 332,91 per st 826204
Verzwaring op zelfde aansluitleiding van G4/G6 naar G16/G25, incl. 
bijplaatsen afsluitkraan 1 999,42 2 419,30 per st 826206

Het doel van een oriënterende studie is het opmaken van een voorontwerp van aansluiting. Het 
indienen van een aanvraag voor een oriënterende studie is facultatief. De gegevens vervat in het 
voorontwerp van aansluiting binden noch de distributienetbeheerder, noch de aanvrager van de 
oriënterende studie op enige wijze. De prijs wordt bepaald volgens capaciteit van de meter. Als de 
detailstudie de oriënterende studie zou tegenspreken, worden aangerekende kosten voor de 
oriëntatiestudie terugbetaald (Zie Technisch Reglement Distributie Aardgas (TRDG) Art. 3.3.20 §3) 

Het doel van een detailstudie is het opmaken van een ontwerp van aansluiting, als onderdeel van een 
voorstel van aansluitingscontract. 
Als de detailstudie de oriënterende studie zou tegenspreken, worden aangerekende kosten voor de 
oriëntatiestudie terugbetaald (Zie Technisch Reglement Distributie Aardgas (TRDG) Art. 3.3.20 §3).  
Voor standaard gasaansluitingen zijn er geen studiekosten 
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Verzwaring op zelfde aansluitleiding van G4/G6 naar G16/G25, 
hergebruik afsluitkraan 1 687,58 2 041,97 per st 826207

Verlaging capaciteit op zelfde aansluitleiding van G16/G25 naar G4/G6 275,13 332,91 per st 826208
Verzwaring naar G40 of hoger indien dit mogelijk is op dezelfde 
aansluitleiding :

component "type meter" voor nieuwe meter:
Meter G40 1 494,97 1 808,91 per st 826123
meter G65/Q100 1 494,97 1 808,91 per st 826124
Meter G100 1 779,31 2 152,97 per st 826131
meter G160/Q250 2 347,95 2 841,02 per st 826132
Meter G250 2 549,72 3 085,16 per st 826133
meter G400/Q650 6 887,95 8 334,42 per st 826134
Meter G650 7 337,36 8 878,21 per st 826135
meter G1000/Q1500 8 162,81 9 877,00 per st 826136
meter G1600/Q2500 9 015,79 10 909,11 per st 826137

alsook eventueel ( > 300.000 m³(n)/jaar; Qmax>=500 m³(n)/u;Pr >= 1 bar of bij wisselende leveringsdruk)
Volumeherleidingsapparaat 4 191,47 5 071,68 per st 827340

alsook eventueel (verplicht vanaf 1 mio m³)
Telelezing gas 1 742,62 2 108,57 per st 827360

alsook studiekosten (zie 1.4)
    alsook eventueel netuitbreidingskosten
bijkomende aanrekening volgens netuitbreidingskosten (zie §7) en 
reglement voor verkavelingen en bouwprojecten

Vervangen van een niet actieve budgetmeter door een gewone 
aardgasmeter op vraag van de klant 299,91 362,89 per st 826786

2.2 Aanpassing type meter met vervanging leiding (verzwaring)
Wegname bij  verplaatsing aansluitleiding, zie 'wegname' 826205

 
& Herplaatsing nieuwe leiding in het kader van verzwaring aansluitleiding: 

zie tarief 'nieuwe aansluiting' 826202
alsook eventueel ( > 300.000 m³(n)/jaar; Qmax>=500 m³(n)/u;Pr >= 1 bar of bij wisselende leveringsdruk)

Volumeherleidingsapparaat 4 191,47 5 071,68 per st 827340
alsook eventueel

Telelezing gas 1 742,62 2 108,57 per st 827360
    alsook eventueel netuitbreidingskosten
bijkomende aanrekening volgens netuitbreidingskosten (zie §7) en 
reglement voor verkavelingen en bouwprojecten

2.3 Bijplaatsen meter (event. plaatsen buitenafsluiter niet inbegrepen)
Indien op zelfde aansluitleiding
Achteraf bijplaatsen meter (type G4 of G6) op bestaande aansluiting 
(niet cumuleerbaar met korting) 293,48 355,11 per st 826112
Bijkomende meter G16 (25 m³/u) incl. ontspanner & meter 1 008,88 1 220,74 per st 826144
Bijkomende meter G25 (40 m³/u) incl. ontspanner & meter 1 284,02 1 553,66 per st 826145

2.4 Verplaatsing aansluitleiding (en event. teller)
Verplaatsing aansluitleiding 651,18 787,93 per st 826223

Verplaatsing van de meter/buitenkast op verzoek van de klant
Verplaatsing teller op zelfde aansluitleiding, excl. materialen 234,78 284,08 per st 826222
(zie §3)
Verplaatsen buitenkast aardgas, excl. materialen 234,78 284,08 per st 826224
(zie §3)

2.5 Wegname van de aansluiting (bij enkelvoudige aansluiting) of van de meter (enkel mogelijk voor bijkomende meters)
Wegname van de aansluiting & meter(s), type G4/G6 421,89 510,49 per st 826232
Wegname van de aansluiting & meter(s), van G16 tot G40 522,77 632,55 per st 826234
Wegname van de aansluiting & meter(s) vanaf G65 659,43 797,91 per st 826230
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Wegname van bijkomende meter (G4 t.e.m. G25) op verzoek van de 
klant 104,54 126,49 per st 826231

2.6 Modernisering aardgasnet
Wegname aansluiting op initiatief verdeler gratis per st 826233
Heraansluiting aardgas ter gelegenheid van sanering mits verbruiker 
binnen 2 jaar gratis per st 826239

Heraansluiting aardgas ter gelegenheid van sanering: indien geen 
verbruiker na 2 jaar, zie nieuwe aansluiting zonder kortingen

3 Supplementen

3.1 Grondwerk en boringen op privédomein (excl. leiding, mits akkoord Infrax, bij leidingdiameter t.e.m. 63 mm)
Sleuf volle grond 10,07 12,18 per m 826450
Sleuf losse bestrating (vb. grint) 15,57 18,84 per m 826451
Sleuf klinkers/dallen 43,09 52,14 per m 826452
Sleuf KWS/Beton/sierbedekking/monoliet 70,61 85,44 per m 826453

Sleuf bij leiding > 63 mm: zie verder onder §4.1

Levering gladde wachtbuis (per m) 7,78 9,41 per m 826310
Graven buitenput 146,73 177,54 per st 826319

Onderboring
Basisforfait onderboring 238,46 288,54 per st 826308

& Onderboring, component volgens lengte (per m) 54,10 65,46 per m 826309

Doorboring binnenmuur of vloer 19,25 23,29 per st 826305
Doorboring fundering/buitenmuur 91,69 110,94 per st 826306

3.2 Levering gladde wachtbuis (per m) 7,78 9,41 per m 826310

3.3 Leveren en plaatsen van bijkomende leiding buiten, excl. grondwerken
Aardgasleiding PE (t.e.m. 63mm) privédomein buiten >15m 8,45 10,22 per m 826344

Leveren en plaatsen van bijkomende leiding binnen 
(enkel als uitzonderingssituatie in bestaande woningen en bij gelijkvloerse tellers in appartementen, mits akkoord Infrax):

Basisforfait toeslag binnenleiding >3m 174,24 210,83 per st 826314
alsook

Aardgasleiding staal of koper (<2") binnen, bijkomend gedeelte >3m 28,69 34,71 per m 826350

Leveren en plaatsen bijkomende stalen leiding onder onderdoorgang of carport (indien beschouwd als gebouw) 
Definitie gebouw:
Elk gebouw dat volledig gesloten is. 
Wordt eveneens beschouwd als een gebouw:
- een veranda of carport die volledig gesloten is
- een open ruimte onder een gebouw (al dan niet doorgang)

De maximum lengte van de dienstleiding binnen in de woning is beperkt tot 3 m, en de totale 
aansluitlengte op privéterrein buiten (vanaf de rooilijn) tot 15 m. Naast een supplement per meter leiding 
zal Infrax een forfaitaire toeslag aanrekenen bij overschrijding van 3m binnen (enkel als 
uitzonderingssituatie in bestaande woningen en bij gelijkvloerse tellers in appartementen, mits akkoord 
Infrax). 
Indien niet voldaan kan worden aan de vereisten van maximale afstand binnen, is de klant verplicht om 
zijn gasteller op een veilige plaats nabij de rooilijn in een kast te plaatsen. De kast wordt als supplement 
aangerekend. 
Indien Infrax verplicht is om een aansluiting met huishoudelijk verbruik af te takken op een hoofdleiding 
middendruk klasse B, dan is de klant omwille van veiligheidsoverwegingen verplicht om de teller op te 
stellen in een door Infrax geleverd PVC –kastje (meerprijs ten last van klant). 
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Wordt niet beschouwd als een gebouw:
- een veranda of carport met minstens één volledig open wand 
in verbinding met de buitenlucht
Aardgasleiding staal (<2") onder onderdoorgang of carport 28,69 34,71 per m 826351

3.4 Leveren en plaatsen van een buitenafsluiter
Bij een aansluiting op MD-A/B is een buitenafsluiter verplicht. Deze wordt in 
supplement aangerekend.

Buitenafsluiter - leiding diameter t.e.m. 40 mm 236,61 286,30 per st 826320
Buitenafsluiter - leiding diameter 63 mm 326,49 395,05 per st 826321
Buitenafsluiter - leiding diameter 110 mm 775,91 938,85 per st 826322
Buitenafsluiter - leiding diameter 160 mm 953,84 1 154,15 per st 826323

alsook
Toeslag indien buitenafsluiter achteraf moet geplaatst worden 146,73 177,54 per st 826329

3.5 Plaatsing en levering buitenkast (tot en met meter G6) 255,88 309,61 per st 826330

3.6 Toeslag overkants aansluiten indien toegestaan door netbeheerder 
bovenop forfait nieuwe aansluiting (uitzonderingen, zie 1.1-1.3):
Voorlopige overkantse aansluiting: basisforfait onderboring - onderboring 
straat en gedeelte openbaar domein 238,46 288,54 per st 826358

Voorlopige overkantse aansluiting: component volgens lengte (per m) 54,10 65,46 per m 826359

Supplement leiding, zelfde prijzen als onder  4.2
4 Supplementen professionele aansluitingen (vervolg)

4.1 Grondwerken op privédomein (excl. leiding, mits akkoord Infrax, leidingdiameter >63 mm)
Sleuf volle grond (indien leidingdiam. >63 mm) 21,08 25,51 per m 827630
Sleuf losse bedekking (indien leidingdiam. >63 mm) 28,88 34,94 per m 827631
Sleuf klinkers/dallen (indien leidingdiam. >63 mm) 68,77 83,21 per m 827632
Sleuf KWS/Beton (indien leidingdiam. >63 mm) 105,45 127,59 per m 827633

4.2 Leveren en plaatsen bijkomende leiding, excl. grondwerken
Bijkomende leiding privédomein buiten - PE <=63 - prof/ind 8,45 10,22 per m 827344
Bijkomende leiding privédomein buiten - PE 110 - prof/ind 29,52 35,72 per m 827345
Bijkomende leiding privédomein buiten - PE 160 - prof/ind 36,12 43,71 per m 827346
Bijkomende leiding privédomein binnen - staal < 2" - prof/ind 28,69 34,71 per m 827350
Bijkomende leiding privédomein binnen - koper < 2" - prof/ind 28,69 34,71 per m 827352
Bijkomende leiding privédomein binnen - staal vanaf 2" - prof/ind 37,58 45,47 per m 827341

4.3 Telelezing gas 1 742,62 2 108,57 per st 827360
Volumeherleidingsapparaat 4 191,47 5 071,68 per st 827340

4.4 Ter beschikkingstellen telpulsen, voor zover beschikbaar op meter:
Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter <= 25 m³/u met 
impulsgever 405,38 490,51 per st 826237
Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter >= 40 m³/u met 
impulsgever 438,39 530,45 per st 826238

Ter beschikking stellen telpulsen gelijktijdig met plaatsing nieuwe meetinrichting, 
indien aansluitcapaciteit >=160 Nm³/h: gratis (zie  Technisch Reglement Distributie Aardgas (TRDG) art. V2.1.8)

Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter >= 160 m³/u op 
kosten Infrax -438,39 -530,45 per st 826240

4.5 Supplement buitenkast voor lagedruk gasaansluitingen > G6 (grondwerk op privé opgedragen aan klant)
Buitenkast G16 866,71 1 048,72 per st 826331
Buitenkast G25 866,71 1 048,72 per st 826332
Buitenkast vanaf G40 1 504,15 1 820,02 per st 826333
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5 Diverse prestaties en diensten

5.1 Inningskosten (geen btw) 33,92 per st 826740

5.2 Uit- en indienststelling, zie procedure 'wanbetaling/drop'
Afsluiten van de meter en herindienststelling: zie 5.5
Afsluiting aan het net (plaatsen & sluiten afsluitkraan) 383,36 463,87 per st 826753

5.3 Onbedoelde energielevering door distributienetbeheerder, fraude en zegelbreuk
Energietarief energielevering in gevallen waarbij de netbeheerder onbedoeld (fraude en zegelbreuk) energie 
heeft geleverd. Tarief geldt niet voor MOZA (Move-out zonder afspraak) en drop professioneel.
Vergoeding voor het ter beschikking  stellen van energie, de toegang tot de netten, 
de ondersteunende diensten en de toeslagen. Tarieven worden gepubliceerd op www.infrax.be.

Tarieven soc. leveringen aan niet beschermde klanten (excl. toeslagen) x 1,5 + toeslagen

5.4 Kosten
Voor de definitie van de basisopstelling en de bijbehorende afmetingen wordt verwezen naar de aansluitbrochure 
en de toelichting bij de offerte. De aanvraagtermijnen zijn opgenomen in het Technisch Reglement Distributie 
Aardgas (TRDG) - Afdeling III.3.3: artikel III.3.3.4 en verder.

Niet respecteren basisopstelling, aanvraagtermijn of afmetingen aardgas 174,24 210,83 per st 826777
Nutteloze verplaatsing (aardgas) 68,77 83,21 per st 826770

5.5 Uit- en indienststellen aan de meter op vraag van klant
Afsluiten van de meter 68,77 83,21 per st 826751
Korting uitdienststelling van de gasmeter indien gelijktijdig met de 
elektriciteitsmeter -24,63 -29,80 per st 826793
Herindienststelling 68,77 83,21 per st 826780
Korting indienststelling van de gasmeter indien gelijktijdig met de 
elektriciteitsmeter -24,63 -29,80 per st 826794

Appartementen, per verbruiksplaats binnen eenzelfde aanvraag
Eerste in- of uitdienststelling: zie hierboven
Bijkomende indienststelling, gelijktijdige aanvraag 19,11 23,12 per st 826788
Bijkomende uitdienststelling, gelijktijdige aanvraag 19,11 23,12 per st 826789

5.6 Eerste indienststelling (nieuwe aansluiting) gratis per st 826781

5.7 Herplaatsing
Zegelbreuk niet-toegestane verbreking van de zegels 68,77 83,21 per st 826783
Nieuw slot MD-cabine / kraansleutel voor afsluiter 202,67 245,23 per st 826785
Leveren en plaatsen cilinder met sleutels 72,55 87,79 per st 826328

5.8 Ijken van de meter op de ijkbank 
Ijking bij foutieve meter gratis per st 826761
Ijking meter G4/G6 (in geval meter niet-foutieve meter) 482,41 583,72 per st 826762
Nazicht gasdruk door de distributienetbeheerder (in geval druk correct 
blijkt) 156,82 189,75 per st 826763

5.9 Tussentijdse meteropname aardgas 68,77 83,21 per st 826773

5.10 Beschermingsstroom kathodische bescherming, all-in 100,88 122,06 per Amp 826764

5.11
Verplaatsen van netelementen op openbaar domein op vraag klant:
volgens bestek*

6 Reduceercabine & onderhoud
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Voor nieuwe klanten geldt een eenmalige tussenkomst in de reduceerinrichting.
Nodige grondwerken worden uitgevoerd door Infrax. Grondwerken ifv. dienstleiding worden in 
supplement aangerekend.

Voor bestaande installaties die over een huurcontract beschikken, wordt de installatie verhuurd tegen de
hieronder vermelde maandelijkse huurprijzen.

Het tarief wordt aangerekend voor het ter beschikking stellen en het onderhouden van een 
ontspanningsinstallatie. De bruto capaciteit van de meetinstallatie, het type cabine en het aanwezig zijn van 
een kast zijn de variabelen van het tarief.

Het onderhoud in het onderhoudscontract omvat:
- onderhoud: nazicht en reiniging
- vervanging van filterelement
- vervanging van niet metalen afdichtingelementen
- vervanging van zachte delen van de regelaar
- kleine corrosiewerende behandeling
- herstellen van kleine storingen
- interventies ingeval van defect aan het gasstation indien dit veroorzaakt is door een uitval van een 
onderdeel van het gasstation, de werkuren, verplaatsing deze interventie zijn ten laste van de 
distributienetbeheerder.

De dienstverlening omvat geen:
- bouwkundige werkzaamheden indien gebouw eigendom is van klant
- herstelling van schade door verkeerd gebruik (zoals overbelasting, interventies door derden, ...)
- herstelling van schade door nalatigheid (zoals onverzorgde behuizing zonder bescherming tegen kli-
maatinvloeden, niet verwittigen van distributienetbeheerder bij regeling en onderhoud door derden)
- materialen die hierboven niet vermeld zijn.

6.1 Nieuwe reduceerinstallaties

6.1.1 Eenmalige tussenkomst reduceerinstallatie
Regelinstallatie G40, 1 lijn 4 120,86 4 986,24 per st 826371
Regelinstallatie G40, 1 lijn, cabine 4 431,32 5 361,90 per st 826372
Regelinstallatie G65, 1 lijn 4 282,05 5 181,28 per st 826375
Regelinstallatie G65, 1 lijn, cabine 4 750,14 5 747,67 per st 826376
Regelinstallatie G100, 1 lijn 6 571,71 7 951,77 per st 826379
Regelinstallatie G100, 1 lijn, cabine 7 997,46 9 676,93 per st 826380
Regelinstallatie G100, 2 lijnen 12 433,49 15 044,52 per st 826381
Regelinstallatie G100, 2 lijnen, cabine 16 462,33 19 919,42 per st 826382
Regelinstallatie G160, 1 lijn 7 172,25 8 678,42 per st 826383
Regelinstallatie G160, 1 lijn, cabine 8 599,18 10 405,01 per st 826384
Regelinstallatie G160, 2 lijnen 15 596,53 18 871,80 per st 826385
Regelinstallatie G160, 2 lijnen, cabine 20 089,86 24 308,73 per st 826386
Regelinstallatie G250, 1 lijn 9 519,38 11 518,45 per st 826387
Regelinstallatie G250, 1 lijn, cabine 11 413,27 13 810,06 per st 826388
Regelinstallatie G250, 2 lijnen 18 240,59 22 071,11 per st 826389
Regelinstallatie G250, 2 lijnen, cabine 22 514,23 27 242,22 per st 826390
Regelinstallatie G400, 1 lijn 16 529,37 20 000,54 per st 826391
Regelinstallatie G400, 1 lijn incl. kast 20 758,63 25 117,94 per st 826392
Regelinstallatie G400, 2 lijnen 21 878,38 26 472,84 per st 826393
Regelinstallatie G400, 2 lijnen, cabine 27 476,24 33 246,25 per st 826394
Regelinstallatie G650, 1 lijn 19 482,18 23 573,44 per st 826395
Regelinstallatie G650, 1 lijn incl. kast 23 912,62 28 934,27 per st 826396
Regelinstallatie G650, 2 lijnen 25 786,73 31 201,94 per st 826397
Regelinstallatie G650, 2 lijnen, cabine 31 650,89 38 297,58 per st 826398
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6.2 Huur en onderhoud bestaande reduceerinstallaties 

6.2.2
Huur- en onderhoudsvergoedingen, Distributienetbeheerder Infrax 
West (uitdovend)

Huur voor het ter beschikking stellen en het onderhouden van een ontspanningsinstallatie (huur cabine)
Prijzen excl. btw

Vóór het ondertekenen van het onderhoudscontract is de distributienetgebruiker 
van een bestaande cabine (en dus eigenaar) verplicht een onderhoud met desbetreffende offerte 
volgens bestek* door de distributienetbeheerder te laten uitvoeren.
Prijzen excl. btw

7 Netuitbreidingskosten

sterk net. Het traject van de netuitbreiding of netversterking wordt bepaald door Infrax.
Voor de bepaling van het drukniveau bij middendruk geldt: 
MD A = 0,1 tot 0,5 bar,  MD B = 0,5 tot 5 bar, MD C = 5 tot 15 bar .

7.1 Residentiële en kleincommerciële aansluitingen (G4/G6)

Lagedruk
Lagedruk aardgas 64,93 78,57 per m CUNLD110
Korting volgens aantal meter gratis:
Korting -64,93 -78,57 per m CUNLD210

Middendruk A/B
Middendruk aardgas 64,93 78,57 per m CUNMD110
Korting volgens aantal meter gratis:
Korting -64,93 -78,57 per m CUNMD210

behouden tot publicatie in het Staatsblad van de aanpassing van het Energiedecreet met betrekking tot
 het opheffen van de verplichting tot het behalen van een aansluitbaarheidsgraad.

de eerste 1000m netuitbreiding gratis en wordt de prijs volgens kostenbestek* opgemaakt
De korting van 1000m gratis is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

De aanvrager heeft recht op 15 m gratis leiding, plus 5m per tussenliggende en dus potentieel
aansluitbare woning of pand langsheen het aan te leggen tracé. Voor appartementsgebouwen mag 
2,5 m per wooneenheid geteld worden. Dit geldt voor de netten op lage- en middendruk A of B.
NB Gratis netuitbreiding binnen Gasnetinvesteringsgebieden, zoals voorzien in de tarieven 2016, blijft

Van toepassing bij nieuwe aansluitingen of verzwaringen in geval van afwezigheid van een voldoende 

Bij productieinstallatie van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling met afname ≤ 2 500 m³/h zijn

Maandelijkse huurprijs (€ ) voor cabine met 
metercapaciteit x m³/h 65 100 160 250 400 650 1000 1600

enkelstraats zonder kast € 39,31 € 43,86 € 51,68 € 63,41 € 82,96 € 93,24 € 107,61 € 135,57
enkelstraats met kast € 48,61 € 54,68 € 65,08 € 80,68 € 106,21 € 123,67 € 147,43 € 188,14
dubbelstraats zonder kast € 52,24 € 60,70 € 75,22 € 101,12 € 138,51 € 159,83 € 185,92 € 236,64
dubbelstraats met kast € 67,14 € 78,38 € 97,63 € 132,68 € 181,55 € 217,58 € 261,48 € 336,74

Maandelijkse onderhoudprijs (€ ) voor cabine 
met metercapaciteit x m³/h 65 100 160 250 400 650 1000 1600

enkelstraats zonder kast € 25,47 € 28,70 € 34,25 € 42,58 € 56,46 € 57,27 € 58,41 € 60,34
enkelstraats met kast € 27,37 € 31,63 € 38,94 € 49,89 € 68,15 € 72,21 € 77,89 € 87,62
dubbelstraats zonder kast € 31,47 € 37,96 € 49,05 € 65,71 € 93,47 € 95,10 € 97,36 € 101,26
dubbelstraats met kast € 35,28 € 43,79 € 58,41 € 80,32 € 116,85 € 124,96 € 136,32 € 155,80
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7.2 Commerciële aansluitingen (G16 tot en met G400)

Lagedruk
Lagedruk aardgas 64,93 78,57 per m CUNLD110
Korting volgens aantal meter gratis:

G16/Q25 50 m
G25/Q40 50 m
G40/Q65 150 m

G65/Q100 150 m
G100/Q160 250 m

Korting -64,93 -78,57 per m CUNLD210
Middendruk A/B

Middendruk aardgas 92,77 112,25 per m CUNMD120
Korting volgens aantal meter gratis:

G16/Q25 50 m
G25/Q40 50 m
G40/Q65 100 m

G65/Q100 100 m
G160/Q250 200 m
G400/Q650 200 m

Korting -92,77 -112,25 per m CUNMD220

7.3 Industriële aansluitingen (vanaf G650 of middendruk C)

Middendruk A/B (vanaf G650)
Middendruk aardgas 92,77 112,25 per m CUNMD120
Aantal gratis meters op basis van rendabiliteitsstudie:
Korting -92,77 -112,25 per m CUNMD220

Middendruk C

Aantal meter gratis (tot en met G400):
G65/Q100 100 m

G160/Q250 200 m
G400/Q650 200 m

Aantal gratis meters op basis van rendabiliteitsstudie (vanaf G650)
* bestekprijs, dit is de prijs die wordt bekomen op basis van de prijzen en inschrijvingspercentages van 
de door de dnb gecontracteerde onderaannemers, verhoogd met een markup.

de eerste 1000m netuitbreiding gratis en wordt de prijs volgens kostenbestek* opgemaakt.
De korting van 1000m gratis is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Bij productieinstallatie van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling met afname ≤ 2 500 m³/h zijn
de eerste 1000m netuitbreiding gratis en wordt de prijs volgens kostenbestek* opgemaakt.
De korting van 1000m gratis is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Volgens kostenbestek*

Bij netuitbreidingen voor aansluitingen met een kaliber vanaf G16 tot en met G400, heeft de aanvrager 
ongeacht de geografische ligging recht op een aantal meter leiding gratis. 
Hoe groter het kaliber van de aansluiting, hoe hoger het aantal meters. 
Bij productieinstallatie van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling met afname ≤ 2 500 m³/h zijn
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