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##
Tarieven aansluiting aardgas

2017

Studiekosten in functie van het aan te sluiten vermogen
7,65%

Vermogen

Oriënterende studie

Detailstudie

<= 25 m³/h

gratis

gratis

<= 100 m³/h

277,26 €

554,52 €

<= 400 m³/h

554,52 €

1.109,05 €

> 400 m³/h

1.109,05 €

2.218,10 €

Alle eenheidsprijzen zijn in € en exclusief BTW. De prijzen van toepassing vanaf 01/01/2017 voor alle netgebruikers
De bedragen zijn tussenkomsten en verschaffen geen eigendomsrecht op openbare weg of aan installaties van de DNB
De prijzen zijn (tenzij anders vermeld) geldig voor uitvoering tijdens de normale werkuren (werkdagen 8-16u)
De kosten voor de oriënterende studie worden terugbetaald als de detailstudie de oriënterende studie tegenspreekt.

GASELWEST
Standaard Eenheidsprijzen Diverse Werken Aansluiting Aardgas 2017
Alle werken buiten standaard op vraag van de netgebruiker of specifiek toewijsbaar, als diversen aanrekenen.
Item (blad 1/2)
buitenopstelling gasmeter LD ( = niet standaard) :
opstelling gasmeter G4 of G6 in kast buiten : extra kost
opstelling gasmeter G10,G16 of G25 in kast buiten : extra kost
opstelling gasmeter rotor 65 m³/h in kast buiten : extra kost
opstelling gasmeter rotor 100 m³/h in kast buiten : extra kost
opstelling gasmeter rotor 160 m³/h in kast buiten : extra kost
opstelling gasmeter rotor 250 m³/h in kast buiten : extra kost
plaatsen buitenafsluiter LD tot PE63 op bestaande aansluiting achteraf
vernieuwen dienstleiding (initiatief DNB of verantwoord)
wegnemen dienstleiding tot PE 63 of St50 op vraag netgebruiker ( incl. 1 gasmeter)
verplaatsen dienstleiding tot PE40 (incl. 1 gasmeter ) bestaat uit volgende onderdelen:
- Wegname bestaande dienstleiding
- Plaatsen nieuwe standaard aansluiting op andere plaats
verzwaren dienstleiding tot max 10 m³/h (zelfde plaats)
verzwaren dienstleiding tot PE63 excl. gasmeter
verplaatsen dienstleiding tot PE63 (incl. 1 gasmeter)
wegnemen dienstleiding groter dan PE63 of St50 op vraag netgebruiker (incl. 1 gasmeter)
plaatsen of vervangen gasmeter tot 10 m³/h op bestaande dienstleiding (vraag klant)
plaatsen gasmeter tot 10 m³/h in appartementsgebouw (op bestaande collector)
verplaatsen 1 gasmeter tot 10 m³/h indien technisch mogelijk in zelfde lokaal (max.2 m verplaatsing)
wegnemen 1 gasmeter tot 40 m³/h zonder wegname dienstleiding ( = niet de laatste)
wegnemen elke extra bijkomende gasmeter tot 40 m³/h ( niet de laatste gasmeter)
wegnemen grote balggasmeter LD > 40 m³/h (niet de laatste) ( ' verminderen debiet ' )
wegnemen gasmeter indien de laatste = inbegrepen in prijs wegnemen dienstleiding
verzwaren gasmeter tot 10 m³/h op bestaande dienstleiding
verzwaren gasmeter tot 16 - 25 m³/h op bestaande dienstleiding
verzwaren gasmeter tot 40 m³/h op bestaande dienstleiding
verzwaren dienstleiding tot PE63 incl. gasmeter tot 16 - 25 m³/h
verzwaren dienstleiding tot PE63 incl. gasmeter tot 40 m³/h
plaatsen of vervangen gasmeter 16 en 25 m³/h op bestaande dienstleiding (vraag klant)
plaatsen of vervangen gasmeter 40 m³/h op bestaande dienstleiding (vraag klant)
eerste indienststelling nieuw toegangspunt ( nieuwe aansluiting )
extra verplaatsing indienststelling LD of MD = < 40 m³/h

Eenh.prijs
excl. BTW
294,62 €
735,48 €
2.741,51 €
3.160,24 €
4.685,77 €
4.657,63 €
571,58 €
gratis
486,91 €
716,51 €
486,91 €
1.472,21 €
1.019,61 €
1.196,03 €
1.919,93 €
1.903,74 €
289,53 €
206,61 €
393,20 €
189,42 €
44,76 €
638,44 €
p.m.
229,14 €
1.275,89 €
1.493,53 €
2.124,89 €
2.342,53 €
1.275,89 €
1.493,53 €
gratis
116,68 €

Gelijktijdig in dienst stellen van elke bijkomende LD of MD = < 40 m³/h (geen eerste indienststelling)
49,60 €
extra verplaatsing indienststelling MD > 40 m³/h
188,43 €
Drop / End of Contract Niet Residentieel (1)
191,80 €
(1) Aan te rekenen aan leverancier
buiten dienststelling toegangspunt LD en MD =< 40m³/h (afsluiten gasmeter of buitenafsluiter)
133,09 €
buiten dienststelling toegangspunt MD > 40 m³/h (afsluiten gasmeter of buitenafsluiter)
214,93 €
buiten dienststelling toegangspunt LD en MD =< 40m³/h ( afkoppelen dienstleiding )
486,91 €
heraansluiten toegangspunt LD en MD =<40m³/h na drop ( gasmeter of buitenafsluiter)
133,09 €
heraansluiten toegangspunt MD >40m³/h na drop ( gasmeter of buitenafsluiter)
214,93 €
heraansluiten toegangspunt LD en MD =< 40m³/h na drop ( heraankoppelen dienstleiding )
500,82 €
Afsluiten meter elektriciteit en gas tegelijkertijd
148,80 €
Kosten invorderingen
rappelkosten (*)
6,08 €
ingebrekestellingskosten aangetekend (*)
14,60 €
6,08 €
ingebrekestellingskosten niet aangetekend (*)
(*) vrij van BTW
Facturatiekosten energie
1ste duplicaat factuur
gratis
2de duplicaat factuur
6,08 €
Extra meteropname op vraag van de klant
49,60 €
Verplichte meteropname buiten de diensturen op vraag van de klant (2)
49,60 €
(2) Zie Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en Gas Artikel V.1.3.5 §5 (aangezien we de laatste 48 maanden geen
fysieke meteropname konden uitvoeren, maken wij een afspraak met de netgebruiker. Indien deze vraagt om de meteropname
te doen buiten de diensturen kunnen de kosten hiervoor doorgerekend worden aan de distributienetgebruiker).
visuele controle gasmeter
82,67 €
ijking gasmeter op ijkbank : tot G6 (indien gasmeter goed blijkt)
475,71 €
ijking gasmeter op ijkbank : tot G25 (indien gasmeter goed blijkt)
1.579,41 €
technische controle gasmeter onafhankelijk van het type vanaf 40 m³/h tem 1000 m³/h met meetwagen (indien
3.614,58 €
ijking gasmeter op ijkbank voor meters met debiet hoger dan 40 m³/h (als meter goed blijkt)
ter beschikking stellen impulsen gasmeter ( achteraf aangevraagd ) (3)
1.021,19 €
(3) : eventuele noodzakelijke vervanging gasmeter niet inbegrepen
verplaatsing DNB agent :opmerking: een verplaatsing omwille van gasreukmelding, binnen of buiten, is gratis
82,67 €
extra uurloon diversen (incl. vervoerkost)
82,67 €
Zegelbreuk
82,67 €
Overige diverse werken op aanvraag of volgens noodzaak voor speciale toepassingen : bestek
Alle eenheidsprijzen zijn in € en exclusief BTW. De prijzen van toepassing vanaf 01/01/2017 voor alle netgebruikers
De bedragen zijn tussenkomsten en verschaffen geen eigendomsrecht op openbare weg of aan installaties van de DNB
De prijzen zijn (tenzij anders vermeld) geldig voor uitvoering tijdens de normale werkuren (werkdagen 8-16u)

GASELWEST
Standaard Eenheidsprijzen Diverse Werken Aansluiting Aardgas 2017
Alle werken buiten standaard op vraag van de netgebruiker of specifiek toewijsbaar, als diversen aanrekenen.
Item (blad 2/2)

Eenh.prijs
excl. BTW

Gasdicht vrijschakelen en terug normaal schakelen klantencabine gas MD>40m³/h
Wegname MD klantencabine samen met aansluiting tot en met diameter PE 63mm-50mm st
Wegname MD klantencabine samen met aansluiting diameter 80mm-100mm-150mm St
Wegname MD klantencabine samen met aansluiting diameter 200mm-250mm St
Wegname MD klantencabine samen met aansluiting 110-160-200 mm PE
Fraude administratiekosten
Afzonderlijke verplaatsing uit- en indienststelling klantcabine
Plaatsen mobiele regellijn op vraag van de klant
Leveren cabineslot (gas of elektriciteit)
Aanpassen lagedruk gasleiding PE in lijn over max 14 m excl. graafwerk en herstel wegbedekking
Aanpassen lagedruk gasleiding staal tot diameter 150 in lijn over max 14 m excl. graafwerk en herstel
wegbedekking
Herstellen kleine beschadiging gasaansluiting tijdens de diensturen
Herstellen kleine beschadiging gasaansluiting buiten de diensturen
Plaatsen of vervangen budgetmeter gas. Op vraag van de klant, bij fraude, bij schade door de klant.

743,99 €
1.091,56 €
2.119,89 €
2.757,53 €
1.730,41 €
554,52 €
165,33 €
388,58 €
137,59 €
2.111,74 €

Aan te rekenen kosten aardgas door de sociale leverancier
Invorderingen aardgas
Rappelkosten *
Ingebrekestellingskosten aangetekend *
Ingebrekestellingskosten niet aangetekend *
Plaatsen budgetmeter aardgas (nvt bij fraude of schade)
Afsluiten aardgas aan meter (na advies Lac)*
Afsluiten aardgas aan meter NA lancering budgetmeter aardgas
Afsluiten aardgas aan buitenafsluiter (na advies Lac)*
Afsluiten aardgas ondergronds (na advies Lac)*
Afsluiten aardgas aan meter (bij fraude)
Afsluiten aardgas aan buitenafsluiter (bij fraude)
Afsluiten aardgas ondergronds (bij fraude)
Heraansluiten aardgas aan meter (na advies Lac)
Heraansluiten aardgas aan meter (na advies Lac) NA lancering budgetmeter aardgas
Heraansluiting aardgas aan buitenafsluiter (na advies Lac)
Heraansluiting aardgas ondergronds (na advies Lac)
Heraansluiten aardgas aan meter (na fraude)
Heraansluiten aardgas aan buitenafsluiter (na fraude)
Heraansluiten aardgas ondergronds (na fraude)
* vrij van BTW

3.171,40 €
152,01 €
226,41 €
434,68 €

Beschermde klant
Eenh.prijs excl. BTW
gratis
gratis
gratis
gratis
133,09 €
gratis
133,09 €
486,91 €
133,09 €
133,09 €
486,91 €
133,09 €
gratis
133,09 €
500,82 €
133,09 €
133,09 €
500,82 €

Niet-Beschermde klant
Eenh.prijs excl. BTW
6,08 €
14,60 €
6,08 €
gratis
133,09 €
gratis
133,09 €
486,91 €
133,09 €
133,09 €
486,91 €
133,09 €
gratis
133,09 €
500,82 €
133,09 €
133,09 €
500,82 €

NVT

NVT

gratis
6,08 €
24,80 €
gratis
gratis
554,52 €
gratis
49,60 €
49,60 €
82,67 €
124,00 €

gratis
6,08 €
24,80 €
gratis
gratis
554,52 €
45,69 €
49,60 €
49,60 €
82,67 €
124,00 €

Diverse kosten Sociale Dienstverplichtingen
Administratieve kosten
Aanrekening duplicaat facturen E/G
- 1e duplicaat factuur
- 2e duplicaat factuur
Aanrekening budgetmeterkaart
Activatie budgetmeter
Desactivatie budgetmeter
Fraude: administratiekosten
Eerste extra meteropname op vraag van de klant (4)
Bijkomende extra meteropnames op vraag van de klant (4)
Verplichte meteropname buiten de diensturen op vraag van de klant (5)
Nutteloze verplaatsing tijdens de diensturen
Nutteloze verplaatsing buiten de diensturen

(4) Zie Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en Gas Artikel V.3.1.5 §8 (naast de 2-jaarlijkse fysieke
opname vraagt de distributienetgebruiker aan de distributienetbeheerder een extra opname door een meteropnemer)
(5) Zie Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en Gas Artikel V.1.3.5 §5 (aangezien we de laatste 48 maanden
geen fysieke meteropname konden uitvoeren, maken wij een afspraak met de netgebruiker. Indien deze vraagt om de
meteropname te doen buiten de diensturen kunnen de kosten hiervoor doorgerekend worden aan de distributienetgebruiker).

Overige diverse werken op aanvraag of volgens noodzaak voor speciale toepassingen : bestek
Alle eenheidsprijzen zijn in € en exclusief BTW. De prijzen van toepassing vanaf 01/01/2017 voor alle netgebruikers
De bedragen zijn tussenkomsten en verschaffen geen eigendomsrecht op openbare weg of aan installaties van de DNB
De prijzen zijn (tenzij anders vermeld) geldig voor uitvoering tijdens de normale werkuren (werkdagen 8-16u)

8,56%

GASELWEST

2017

Aansluitingstarieven voor distributienetgebruikers op het lagedruk aardgasnet (LD 20/25 of 100 mbar ) , met uitgangsdruk 20/25 mbar
Aansluitingstarieven voor distributienetgebruikers op het middendruk aardgasnet (MD 5 bar), met uitgangsdruk 20/25 mbar of 98 mbar , en met maximaal debiet 40 m³/h
Woningen of gebouwen met 1 leveringsplaats
Woningen of gebouwen met 2 leveringsplaatsen in 1 gebouw op 1 enkele dienstleiding
Appartementsgebouwen met gemeenschappelijke meteropstelling op gelijkvloers of in kelder
A

B

D

Uitbreiding van het distributienet

Aansluiting en meetinstallatie

Diversen

Opmerkingen

Boven een debiet van 16 m³/h dient nagegaan of het lokale

Graaf- en herstelwerk op openbaar domein .

Alle prijzen zijn geldig voor werkzaamheden

LD net voldoende capaciteit heeft om de aansluiting toe te laten.

Lengte dienstleiding beperkt tot 25 m buiten (gevel - rooilijn)

gelijktijdig uitgevoerd met de aansluitingswerken.

Enkel de DNB kan de mogelijkheid van een netuitbreiding

Lengte dienstleiding beperkt tot 3 m binnen .

Ze zijn niet van toepassing in geval van aanpassings-

De aardgasmeter wordt voorzien op droge en gemakkelijk te bereiken plaats

werken aan bestaande installaties noch voor

De aardgasmeter wordt voorzien zo dicht mogelijk bij de openbare weg

positief evalueren (studie) .
Netuitbreidingen LD voor residentiële klanten moeten kaderen

Aansluitbaarheid beperkt tot een maximum netdiameter van 200 mm

afzonderlijke interventies.

in een langetermijnplanning bepaald door de DNB (2)

Gasmeter inbegrepen, standaard opgesteld in lokaal

Alle specifiek toewijsbare werken en materialen buiten standaard worden apart aangerekend.

Het gebouw is gelegen langs het bestaande aardgasnet

Zie ook:
Maximum

Dienstleiding

Gratis

uurdebiet

uitbreiding

(m³/h)

LD net

LD 20/25 of 100 mbar

MD 5 bar

" Standaard eenheidsprijzen diverse werken LD - aansluitingen aardgas " 2017

mini klanten cabine
prijs (€)

prijs (€)

prijs (€)

Netgebruikers tot 10 m³/h (residentiële netgebruikers : woningen en appartementen)
8-10 m³/h

PE 32(40)

Indien conform

Voor woningen en appartementen tot 9 wooneenheden :
206,61(1)

2.653,18 €

Uitbreiding LD openbaar domein (buiten jaarplanning) /m
Extra werken op openbaar domein :

70,84 €

jaarplanning DNB (2)

Deze brochure is te vinden op de website van de netbeheerder .
Onderboring weg - als technisch mogelijk - vergunning afgeleverd
Indien aansluiting max. 10Nm³/h en afstand distributieleiding - uitgang meter max. 20m
per wooneenheid

16 m³/h

PE 40(63)

25 m

gratis

Specifiek MD net : 206,61 € (4)
In andere gevallen: onderboring gemeenteweg - als technisch mogelijk - vergunning afgeleverd onderboring (max diameter PE63) prijs per meter

Professionele netgebruikers boven 10 m³/h (3)

zijn de uitvoeringsmodaliteiten vervat in de volgende brochure :
" Technische voorschriften voor aansluiting op het distributienet aardgas "

LD 20/25 of 100 mbar

MD 5 bar

1.973,68 €

3933,75 € (4)

91,57 €
Werken klant of installateur
Leveren en plaatsen van de wachtbuis op privé-domein

25 m³/h

PE40(63)

50 m

1.973,68 €

3933,75 € (4)

Moeilijke onderboringen , doorgang kunstwerken , niet inbegrepen : prijs per m :
Plaatsen buitenafsluiter LD tot PE63 tegelijk met de aansluiting

40 m³/h

PE 63

50 m

2.297,54 €

4329,23 € (4)

Extra werken op privé domein :

65 m³/h

PE 110

150 m

3.490,96 €

zie tarieven MD aansluiting

Niet respecteren aansluitbocht nieuwbouw : per energie
Niet respecteren meteropstelling standaard (< 3 m)

82,67 €
82,67 €

voldoet aan de wettelijke normen
Werken distributienetbeheerder

100 m³/h

PE 110

150 m

3.502,70 €

zie tarieven MD aansluiting

Plaatsen (dienst)leiding binnen gebouw ( als > 3 meter) / m
Dienstleiding tot PE63 in open sleuf (als > 25 m) / m

27,28 €
6,63 €

Graafwerken op openbaar domein
Levering en plaatsing van de dienstleiding en de gasmeter , indienststelling .

Dienstleiding PE110 in open sleuf (als >25 m) / m

17,16 €

Verbinden van de aardgasmeter met de binneninstallatie afstand tussen

Netgebruikers boven 100 m³/h (uitzonderlijk) (3)

158,15 €
146,56 €

Voorzien van de aardgeleider voor het maken van de equipotentiaal verbinding
Het bezorgen van een officieel attest dat de binneninstallatie

Extra graafwerken op privé domein :

enkel LD 100 mbar

Maken van de buitenput van 1 x 1 x 1 meter op plaats van de muurdoorgang in de gevel
Ter beschikking stellen van een opstellingsruimte voor de aardgasmeter

beide maximaal 1 meter

160 m³/h

PE 160

250 m

5.032,59 €

zie tarieven MD aansluiting

sleuf volle grond / m
sleuf klinkers - dallen / m

21,42 €
49,20 €

ter beschikking stellen van impulsen gasmeter: gratis bij aanvraag nieuwe aansluiting

250 m³/h

PE 160

250 m

5.734,92 €

zie tarieven MD aansluiting

sleuf bestrating , beton,asfalt / m
graafwerk & dempen / m³

93,12 €
100,78 €

(1) Tarief Appartementen met individuele gasmeters G4-G6
tarief per gasmeter tot 10 m³/h : zelfde tarief als voor individuele woning

400 m³/h

PE 160

250 m

5.735,39 €

zie tarieven MD aansluiting

uitbraak & herstel voetpad / m²
uitbraak & herstel bestrating,beton,asfalt / m²

50,72 €
117,09 €

onderboring (tot 30 m ) per m (max. diameter 160 mm)

91,57 €

(1) Sterk verlaagde prijs ( met tussenkomst van DNB), enkel geldig voor de initiële aansluiting . Als de aansluiting later verzwaard of verplaatst moet worden zijn de werkelijke kostprijzen van toepassing : zie " standaard eenheidsprijzen diverse werken aardgas".
(2) Residentiële netgebruikers : de distributienetbeheerder voorziet een langetermijn planning om de aansluitbaarheid te verhogen
Indien een netgebruiker buiten de planning van de DNB aangesloten wil worden (en voor zover een uitbreiding mogelijk is ) , zijn de volledige kosten van de uitbreiding van het gasnet ten zijnen laste (zie kolom D: uitbreiding LD openbaar domein (buiten jaarplanning) /m.
(3) Niet huishoudelijke netgebruikers met een vermogen boven de 10 m³/h :
Indien een uitbreiding van het distributienet LD nodig is (tot aan een voldoende sterk punt van het bestaande LD net ) , dan wordt een bepaalde lengte op openbaar domein ten laste genomen van de distributienetbeheerder ,
Deze lengte dekt niet : onderboringen uitbreiding onder wegdek > 10m , doorgang kunstwerken , bruggen enz. en ook geen extra lengten op privé domein .
De gratis lengte start vanaf het bestaande gasdistributienet ( de kost van de aankoppeling aan het bestaande net is inbegrepen) .
Alle uitbreidingen van het gasnet op openbaar domein , langer dan deze gratis lengte , worden volledig aangerekend aan de netgebruiker .
(4) Specifieke MD net ( max . 5 bar) bedoeld voor aansluiting van residentiële netgebruikers :
De meest MD (B) netten zijn toevoerleidingen nodig om LD netten te voeden : residentiële netgebruikers worden hier enkel op aangesloten mits de volledige kostprijs wordt betaald .
Er bestaan in sommige deelgemeenten ook MD (B) netten die specifiek zijn aangelegd om residentiële netgebruikers te voeden via een miniklantcabine : in deze dorpskernen en/of verkavelingen is ( zal ) geen lagedruknet voorzien (worden ) ,
en worden de residentiële netgebruikers aangesloten aan het verlaagd tarief dat geldig is voor aansluiting op een lagedruknet .
Professionele netgebruikers tot 40 m³/h :
Tot 40 m³/h wordt eenzelfde redenering toegepast bij dit soort MD netten : tarief LD net wordt aangerekend .
Alle eenheidsprijzen zijn in € en exclusief BTW. De prijzen van toepassing vanaf 01/01/2017 voor alle netgebruikers
De bedragen zijn tussenkomsten en verschaffen geen eigendomsrecht op openbare weg of aan installaties van de DNB
De prijzen zijn (tenzij anders vermeld) geldig voor uitvoering tijdens de normale werkuren (werkdagen 8-16u)

8,56%

GASELWEST
Aansluitingstarieven voor netgebruikers op het middendruk (MD) aardgasnet, > 40m³/h en met uitgangsdruk tot maximaal 500 mbar

2017

A
Gratis uitbreiding van het net
Indien een uitbreiding van het distributienet nodig is,
(tot aan een voldoende sterk punt van het bestaande
MD- net), dan wordt een bepaalde lengte op openbaar
domein ten laste genomen van de netbeheerder.
Deze lengte dekt niet: onderboringen > 10m,
doorgang kunstwerken, werken op privé terrein.
Deze lengte start aan het bestaande net
en is inclusief aankoppeling aan het bestaand net.
(2) Kwalitatieve WKK gratis uitbreiding: 1.000 m alles inbegrepen
Type
Drukregime
gascabine
gasnet
(nominaal)
(bar)

Maximaal
debiet
gascabine
(m³/u)

Gratis
uitbreiding
MD net (°)
(m)

<= 40 m³/h

B

C

D

Aansluiting

Reduceer- en meetinstallatie

Diversen

Verbinding vanaf het MD- aardgasnet
tot de gascabine op privé domein.
Verbinding via 1 ondgr. MD-afsluiter.
Graaf- en herstelwerken openbaar en
privé domein; max. 25 m dienstleiding.
Dienstleiding: laswerken en
toebehoren; kathodische bescherming.
Dienstleiding
type
(max. 25 m)

Oprichting van de gascabine op privé domein (1).
Nominale druk volgens het aanwezige MD- net.
Eén uitgangsdruk van maximaal 500 mbar.
Opstelling standaard in kast (eventueel in lokaal).
Uitgang gascabine in staal, lengte 1 meter inbegrepen.
Geen verbinding met de binneninstallatie .
Rotorgasmeter of turbinegasmeter
VHI: volumeherleidingsinstrument vanaf K650
1 reduceerlijn

2 reduceerlijnen

prijs (€)

prijs (€)

prijs (€)

Opmerking

Opmerkingen

Alle prijzen zijn geldig voor werkzaamheden
gelijktijdig uitgevoerd met de aansluitingswerken,
Ze zijn niet van toepassing in geval van aanpassingswerken aan bestaande installaties noch voor afzonderlijke interventies.
Alle specifiek toewijsbare werken en materialen buiten standaard
worden apart aangerekend volgens de tarieven:
"Standaard eenheidsprijzen diverse werken aansluitingen aardgas 2017"

Alle uitbreidingen op openbaar domein die langer zijn
dan de eerste gratis lengte (zie kolom A) zijn ten laste
van de netgebruiker: forfait prijs of ev. opmaak detailbestek
Speciale aanlegstroken zoals onderboringen > 10 m,
doorgang door kunstwerken, bruggen enz. zijn
steeds ten laste van de netgebruiker.

Diverse werken

prijs (€)

Zie aansluitingstarieven voor distibutienetgebruikers op het middendruk aardgasnet met een maximaal debiet van 40 m³/h

K100

5 bar
15 bar

100
100

100
100

PE63
ST25

4.774,65 €
5.576,37 €

7.801,39 €
7.639,95 €

K250

5 bar
15 bar

250
250

200
200

PE63
ST50

4.774,65 €
6.069,81 €

9.518,56 €
12.290,42 €

aanleg (uitbreiding) gasnet MD openbaar domein /m
doorgang kunstwerken /m
onderboringen > 10 m /m
13.332,53 €
17.402,19 €

K400

5 bar
15 bar

400
400

200
200

PE63
ST50

4.774,65 €
6.069,81 €

9.453,97 €
12.515,39 €

12.445,38 €
17.627,16 €

excl. VHI
excl. VHI

K650

5 bar
15 bar

650
650

200
200

PE110
ST50

8.652,55 €
6.069,81 €

28.596,20 €
28.834,35 €

38.641,04 €
37.454,49 €

incl. VHI
incl. VHI

K1000

5 bar
15 bar

1000
1000

250
250

PE110
ST100

8.652,55 €
10.414,21 €

47.162,64 €
44.063,79 €

incl. VHI/Teleopname
incl. VHI/Teleopname

K1600

5 bar
15 bar

1600
1600

300
300

PE110
ST100

8.652,55 €
10.414,21 €

50.088,16 €
46.300,21 €

incl. VHI/Teleopname
incl. VHI/Teleopname

K2500

5 bar
15 bar

2500
2500

500
500

PE160
ST100

11.337,64 €
10.414,21 €

56.214,90 €
52.892,49 €

incl. VHI/Teleopname
incl. VHI/Teleopname

> 2500

geen standaardaansluiting : bestekprijs

(1) graaf en herstelwerken op privé domein tbv. de plaatsing van de gascabine zijn inbegrepen, ook voor de dienstleiding.
(2) Ingeval van kwalitatieve WKK is de gratis netuitbreiding 1.000 m tot max 2.500 Nm³/h (Vlaams Decreet 25/05/2007-BS 19/06/2007 art 26)
Kwalitatieve WKK: Conform art 25 van het decreet van 25/05/2007 - BS 19/06/2006
(3) Prijzen op bestek gezien de grote diversiteit van types installaties en inbouwmaten.
Alle eenheidsprijzen zijn in € en exclusief BTW. De prijzen van toepassing vanaf 01/01/2017 voor alle netgebruikers.
De bedragen zijn tussenkomsten en verschaffen geen eigendomsrecht op openbare weg of aan installaties van de DNB.
De prijzen zijn (tenzij anders vermeld) geldig voor uitvoering tijdens de normale werkuren (werkdagen 8-16u).

extra lengte op privé domein in open sleuf :
dienstleiding totale lengte > 25 m, per m
extra lengte uitgang gascabine zonder koppelen
op
de private installatie, per m
extra of nutteloze verplaatsing
extra graafwerken op privé domein:
sleuf volle grond / m
sleuf klinkers - dallen / m
sleuf bestrating, beton,asfalt / m
graafwerk & dempen / m³
uitbraak & herstel voetpad / m²
uitbraak & herstel bestrating, beton, asfalt / m²
onderboring op privé domein (tot 30 m), per m
later ter beschikking stellen impulsen gasmeter:
a. gasmeter die reeds telegelezen is
b. gasmeter met impulsuitgang die niet telegelezen is
extra plaatsen VHI (incl. toestel zelf)
plaatsen telelezingmodule
metervervanging, (tenzij vermeld in lijst eenheidsprijzen)
gasmeter aanpassen om impulsen aan te leveren

99,69 €
175,80 €
91,57 €

30,77 €
99,69 €

ter beschikking stellen impulsen gasmeter: gratis bij aanvraag nieuwe aansluiting
forfaitaire prijzen geldig bij standaard uitlaatdrukken 21/25/100/300 en 500 mbar
uitgangsdruk boven 500 mbar vereist extra studie & ontwerp: bestekprijs
lengte van de dienstleiding beperkt standaard tot 50 m (drukval)

165,33 €
38,99 €
66,82 €
138,01 €
114,95 €
57,85 €
133,55 €
91,57 €
819,63 €
1.021,19 €
3.996,97 €
7.071,99 €
bestek (3)
bestek (3)

reduceerlijnen: 1 of 2 naar keuze van de netgebruiker volgens standaardtabel
extra MD afsluiter op dienstleiding volgens noodzaak: inbegrepen
kathodische bescherming van de binneninstallatie niet inbegrepen
teleopname gasmeter: inbegrepen vanaf cabine K1000 (Qmax = 1000 m³/h)
de verbinding tussen binneninstallatie en de uitgang van de gascabine (staal):
uit te voeren door een gehabiliteerd installateur
assistentie bij de indienstname van de gascabine is inbegrepen.
extra afsluiter op uitgang gascabine is niet standaard (eventueel bestekprijs
mogelijk)

