
Projecten Elektriciteit 2023
Residentieel

FLUVIUS ANTWERPEN, FLUVIUS LIMBURG, FLUVIUS WEST, GASELWEST, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK, PBE & SIBELGAS

Item Eenh.prijs
btw excl btw 21% incl per

Studiekosten
op basis van de som van het aantal loten residentieel:
Tot en met 3 kavels 0,00 € 0,00 € st
4 tot en met 20 kavels 358,56 € 433,86 € st
Vanaf 21 kavels 717,17 € 867,78 € st
Bijkomende studie (vanaf 4 kavels) (1) 179,29 € 216,94 € st

Vermogenrecht (2)
Eén toegangspunt (5) per aansluiting 
Vermogenrecht per bijkomend gecreëerd toegangspunt 253,10 € 306,25 € st
Meerdere toegangspunten (5) per aansluiting: zie (3)

Aanleg laagspanning (4)
Aanleg zonder bedekking 64,19 € vrij van btw m
Aanleg met bedekking 75,11 € vrij van btw m

(1) Het tarief voor de bijkomende studie wordt aangerekend voor een studie n.a.v. een gewijzigd plan voor dezelfde projectzone waarvoor de initiële 
studie werd opgemaakt.
(2) Tussenkomst in kosten stroomopwaarts voedende cabine + middenspanningsnet en toevoer laagspanningsnet
(3) Vermogenrecht en studiekosten aan te rekenen op moment van aansluiting en niet bij projectaanvraag. Zie niet-periodieke tarieven aansluitingen.
(4) Forfait per meter stoeplengte
(5) Begrip 'toegangspunt' is gedefinieerd in art. 1.1.3 van het energiedecreet. Een combinatie van injectiepunt en afnamepunt wordt slechts als één 
toegangspunt beschouwd voor de toepassing van het vermogenrecht.
Korting sleuf is mogelijk: 13,62 €/m sleuflengte (geen stoeplengte) mits sleuf voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de distributienetbeheerder:
- de korting sleuf is van toepassing voor de leidingsleuf op privaat domein die de aanvrager van het project zelf graaft
- diepte van de leiding :  80 cm voor lagedruk, 60 cm voor laagspanning en 60 cm voor openbaar verlichtingsnet, afstand tussen de leidingen 10 cm.
- plaatsing in zuivere aarde
Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de contractant. 
Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2023 voor alle netgebruikers.
Aansluitkosten: Niet mee opgenomen in de offerte voor het project en in overeenstemming met de niet-periodieke tarieven aansluitingen

Residentieel



Projecten Elektriciteit 2023
Overige projecten

FLUVIUS ANTWERPEN, FLUVIUS LIMBURG, FLUVIUS WEST, GASELWEST, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK, PBE & SIBELGAS

Item Eenh.prijs
btw excl btw 21% incl per

Studiekosten
Zie (1)

Vermogenrecht
Zie (1)

Aanleg laagspanning (2)
Zonder bedekking
Zonder synergie 64,19 € vrij van btw m
Met synergie 52,88 € vrij van btw m

Met bedekking
Zonder synergie 75,11 € vrij van btw m
Met synergie 61,84 € vrij van btw m

Aanleg middenspanning (3)
Middenspanning  95 - 150  zonder bedekking
Zonder synergie 70,82 € vrij van btw m
Met synergie 58,67 € vrij van btw m

Middenspanning  95 - 150  met bedekking
Zonder synergie 96,43 € vrij van btw m
Met synergie 69,97 € vrij van btw m

Middenspanning  240 zonder bedekking
Zonder synergie 95,86 € vrij van btw m
Met synergie 83,71 € vrij van btw m

Middenspanning  240 met bedekking
Zonder synergie 106,53 € vrij van btw m
Met synergie 95,02 € vrij van btw m

(1) Vermogenrecht en studiekosten aan te rekenen op moment van aansluiting. Zie niet-periodieke tarieven aansluitingen.
(2) Forfait per meter stoeplengte
(3) Forfait per meter sleuflengte
Korting sleuf is mogelijk: 13,62 €/m sleuflengte (geen stoeplengte) mits sleuf voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de distributienetbeheerder:
- de korting sleuf is van toepassing voor de leidingsleuf op privaat domein die de aanvrager van het project zelf graaft
- diepte van de leiding :  80 cm voor lagedruk, 60 cm voor laagspanning en 60 cm voor openbaar verlichtingsnet, afstand tussen de leidingen 10 cm.
- plaatsing in zuivere aarde
Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de contractant. 
Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2023 voor alle netgebruikers.
Aansluitkosten: Niet mee opgenomen in de offerte voor het project en in overeenstemming met de niet-periodieke tarieven aansluitingen


