
Tarieven aansluitingen aardgas

2014
Distributienetbeheer aardgas:

Infrax West
1 Nieuwe aansluitingen gas BTWe BTWi(21%) aantal artikel

1.1. Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G10  - 16 m³/u)

1.1.1 Standaardaansluiting voor één leverpunt

Standaardaansluiting aardgas (max 6m³/h, 21/25 mbar, nettoprijs) 206,61 250,00 per st 826103

of

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

als volgt samengesteld:

Standaardaansluiting aardgas (21/25 mbar, meter G4, max 6 m³/h), 

dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten 785,12 950,00 per st 826101
of

Nieuwe aansluiting aardgas meter G6 (21/25 mbar, max. 10 m³/u), 

dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten 785,12 950,00 per st 826102

& Korting aardgasaansluiting, type G4/G6 -578,51 -700,00 per st 826805

1.1.2 Woningen of appartementen

Standaardaansluiting aardgas appartement met eerste meter (type G4, 

max 6m³/h) 785,12 950,00 per st 826110

& Korting aardgasaansluiting, type G4/G6 -578,51 -700,00 per st 826805

ofwel totaal na korting

Nettoprijs aansluiting appartement en eerste meter aardgas (G4, max 

6m³/h) - incl. commerciële actie 206,61 250,00 per st 826113

& eventuele netuitbreidingskosten

bijkomende aanrekening volgens investeringsreglement

Bijkomende meter, gelijktijdig met basisaansluiting (niet cumuleerbaar 

met korting) 206,61 250,00 per st 826111
Achteraf bijplaatsen meter (type G4 of G6) op bestaande aansluiting 

(niet cumuleerbaar met korting) 264,46 320,00 per st 826112

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 16m³/h 

•  De gevraagde leveringsdruk is gelijk aan 25 of 21 mbar 

Aansluitingen van appartementen waarop het aantal toegangspunten kleiner of gelijk is aan 3 en de 

aansluitcapaciteit per toegang beperkt is tot 10m³/h behoren ook tot de standaard gasaansluitingen 

 
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 de DNB binnen afzienbare tijd een netuitbreiding langs zijn kant 

van de woning voorziet en de klant op deze netuitbreiding niet kan wachten, dan rekent 
de DNB 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 
de DNB een forfaitaire toeslag aanrekenen bij overschrijding van de maximum lengte binnen. In 
functie van de totale lengte van de aansluitleiding heeft de DNB 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. 
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1.2. Nieuwe aansluitingen professionele klanten vanaf G16 (max 25 m³/h)

 (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 periodieke vergoedingen.

1.2.1 Kleinzakelijke aansluitingen (tot max. 40 m³/h)

De prijs omvat het plaatsen van de aansluiting, de teller, de ondergrondse afsluiter en de ontspanning.

Indien een kast noodzakelijk is, wordt dit als supplement aangerekend.

Aansluiting aardgas, incl. meter G16 (max. 25 m³/u), ontspanner, 

dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten 1.876,03 2.270,00 per st 826142
Aansluiting aardgas, incl. meter G25 (max. 40 m³/u), ontspanner, 

dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten 2.123,97 2.570,00 per st 826143

Bijkomende meter G16 (max. 25 m³/u) incl. ontspanner & meter 909,09 1.100,00 per st 826144

Bijkomende meter G25 (max. 40 m³/u) incl. ontspanner & meter 1.157,02 1.399,99 per st 826145

1.2.2 Industriële aansluitingen (boven 40 m³/h)

De prijs omvat het plaatsen van de aansluiting en de ondergrondse afsluiter.

Indien een cabine noodzakelijk is wordt dit bijkomend aangerekend: zie verder onder 6

Basisforfait

Basisforfait industriële aansluiting G40 t.e.m. G65, dienstleiding op 

privédomein max. 3m binnen & 15m buiten, excl. teller 1.404,96 1.700,00 per st 826140

Basisforfait industriële aansluiting vanaf G100 t.e.m. G250, dienstleiding 

op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten, excl. teller 2.090,91 2.530,00 per st 826141
Basisforfait industriële aansluiting vanaf G400 , dienstleiding op 

privédomein max. 3m binnen & 15m buiten, excl. teller 6.462,81 7.820,00 per st 826147

alsook eventueel bij meervoudige meetinstallatie

Bijkomende industriële meetinstallatie (excl. extra meter) 435,54 527,00 per st 826146

alsook volgens type meter (meermaals bij meervoudige installatie)

Meter G40 1.347,11 1.630,00 per st 826123

Meter G65 1.347,11 1.630,00 per st 826124

Meter G100 - rotor 1.603,31 1.940,01 per st 826131

Meter G160 - rotor 2.115,70 2.560,00 per st 826132

Meter G250 - rotor 2.297,52 2.780,00 per st 826133

Meter G400 - rotor 6.206,61 7.510,00 per st 826134

Meter G650 - turbine 6.611,57 8.000,00 per st 826135

Meter G1000 - turbine 7.355,37 8.900,00 per st 826136

Meter G1600 - turbine 8.123,97 9.830,00 per st 826137

alsook eventueel (verplicht vanaf LD G250 of MD)

Volumeherleidingsapparaat 3.776,86 4.570,00 per st 827340

alsook eventueel (verplicht vanaf 1 mio m³)

Telelezing gas 1.570,25 1.900,00 per st 827360

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: op basis van investeringsreglement
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1.4. Studiekosten

1.4.1 Detailstudie

Detailstudie G4 t.e.m. G25: geen studie gratis per st 826410

Detailstudie G40 t.e.m. G160 269,01 325,50 per st 826411

Detailstudie G250 786,28 951,40 per st 826412

Detailstudie vanaf G400 1.310,74 1.586,00 per st 826413

1.4.1 Oriënterende studie (op vraag van de klant)

Oriënterende studie t.e.m. G250 gratis per st 826420

Oriënterende studie >G250 269,01 325,50 per st 826421

2 Aanpassingen aan bestaande installaties huishoudelijke klanten LD BTWe BTWi(21%) aantal artikel

De kortingen voor nieuwe aansluitingen gelden niet voor aanpassingen

2.1. Aanpassing type meter op bestaande leiding:

Verzwaring of verlaging op zelfde aansluitleiding (G4->G6, G6->G4) 211,57 256,00 per st 826203
Verzwaring of verlaging op zelfde aansluitleiding (G16->G25, G25-

>G16) 247,93 300,00 per st 826204
Verzwaring op zelfde aansluitleiding van G4/G6 naar G16/G25, incl. 

bijplaatsen afsluitkraan 1.801,65 2.180,00 per st 826206
Verzwaring op zelfde aansluitleiding van G4/G6 naar G16/G25, 

hergebruik afsluitkraan 1.520,66 1.840,00 per st 826207

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 (verplicht vanaf G250)

Volumeherleidingsapparaat 3.776,86 4.570,00 per st 827340

alsook eventueel

Telelezing gas 1.570,25 1.900,00 per st 827360

2.3. Bijplaatsen meter vanaf G16

Indien op zelfde aansluitleiding

Achteraf bijplaatsen meter (type G4 of G6) op bestaande aansluiting 

(niet cumuleerbaar met korting) 264,46 320,00 per st 826112

Bijkomende meter G16 (max. 25 m³/u) incl. ontspanner & meter 909,09 1.100,00 per st 826144

Bijkomende meter G25 (max. 40 m³/u) incl. ontspanner & meter 1.157,02 1.399,99 per st 826145

2.4. Verplaatsing aansluitleiding (en event. teller)

Verplaatsing aansluitleiding 586,78 710,00 per st 826223

Verplaatsing van de meter/meterkast op verzoek van de klant

Verplaatsing teller op zelfde aansluitleiding, excl. materialen (zie suppl.) 211,57 256,00 per st 826222

Verplaatsen buitenkast aardgas, excl. materialen (zie suppl.) 211,57 256,00 per st 826224

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 380,17 460,01 per st 826232

Wegname van de aansluiting & meter(s), van G16 tot G40 471,07 569,99 per st 826234

Wegname van de aansluiting & meter(s) vanaf G65 594,21 718,99 per st 826230
Wegname van bijkomende meter (G4 t.e.m. G25) op verzoek van de 

klant 94,21 113,99 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

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. 

 

Het doel van een detailstudie is het opmaken van een ontwerp van aansluiting, als onderdeel van een 

voorstel van aansluitingscontract. 

De eventuele aangerekende kosten voor een vroegere oriëntatiestudie voor dezelfde variant van de 

aansluiting worden in mindering gebracht van de kosten voor de detailstudie. 
Voor standaard gasaansluitingen zijn er geen studiekosten 
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3 Supplementen BTWe BTWi(21%) aantal artikel

3.1 Graafwerk en boringen op privédomein (excl. leiding, mits akkoord DNB, bij leidingdiameter t.e.m. 63 mm)

Sleuf volle grond 9,09 11,00 per m 826450

Sleuf losse bestrating 14,05 17,00 per m 826451

Sleuf klinkers/dallen 38,84 47,00 per m 826452

Sleuf KWS/Beton/sierbedekking/monoliet 63,64 77,00 per m 826453

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

Levering gladde wachtbuis (per m) 7,02 8,49 per m 826310

Graven buitenput 132,23 160,00 per st 826319

Onderboring

Basisforfait onderboring 214,88 260,00 per st 826308

& Onderboring, component volgens lengte (per m) 48,76 59,00 per m 826309

Doorboring binnenmuur of vloer 17,36 21,01 per st 826305

Doorboring fundering/buitenmuur 82,64 99,99 per st 826306

3.2 Levering gladde wachtbuis (per m) 7,02 8,49 per m 826310

3.3 Leveren en plaatsen van bijkomende leiding buiten, excl. graafwerken

Aardgasleiding PE (t.e.m. 63mm) privédomein buiten >15m 7,63 9,23 per m 826344

Leveren en plaatsen van bijkomende leiding binnen (enkel als uitzonderingssituatie in bestaande woningen ):

Basisforfait toeslag binnenleiding >3m 157,02 189,99 per st 826314

alsook

Aardgasleiding staal (<2") binnen, bijkomend gedeelte >3m 25,87 31,30 per m 826350

Leveren en plaatsen bijkomende stalen leiding onder carport of afdak 

Aardgasleiding staal (<2") onder carport of afdak 25,87 31,30 per m 826351

3.4 Leveren en plaatsen van een buitenafsluiter

Buitenafsluiter - leiding diameter t.e.m. 40 mm 213,22 258,00 per st 826320

Buitenafsluiter - leiding diameter 63 mm 294,21 355,99 per st 826321

Buitenafsluiter - leiding diameter 110 mm 699,17 846,00 per st 826322

Buitenafsluiter - leiding diameter 160 mm 859,50 1.040,00 per st 826323

alsook

Toeslag indien buitenafsluiter achteraf moet geplaatst worden 132,23 160,00 per st 826329

3.5 Plaatsing en levering meterkast (tot en met meter G6) 230,58 279,00 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 214,88 260,00 per st 826358

Voorlopige overkantse aansluiting: component volgens lengte (per m) 48,76 59,00 per m 826359

Supplement leiding, zelfde prijzen als onder  4.2

4 Supplementen professionele aansluitingen (vervolg) BTWe BTWi(21%) aantal artikel

4.1 Graafwerken op privédomein (excl. leiding, mist akkoord DNB, leidingdiameter >63 mm)

Sleuf volle grond (indien leidingdiam. >63 mm) 19,01 23,00 per m 827630

Sleuf losse bedekking (indien leidingdiam. >63 mm) 26,03 31,50 per m 827631

Sleuf klinkers/dallen (indien leidingdiam. >63 mm) 61,98 75,00 per m 827632

Sleuf KWS/Beton (indien leidingdiam. >63 mm) 95,04 115,00 per m 827633

4.2 Leveren en plaatsen bijkomende leiding, excl. graafwerken

Bijkomende leiding privédomein buiten - PE t.e.m. 63 - prof/ind 7,63 9,23 per m 827344

Bijkomende leiding privédomein buiten - PE 110 - prof/ind 26,61 32,20 per m 827345

Bijkomende leiding privédomein buiten - PE 160 - prof/ind 32,56 39,40 per m 827346

Bijkomende leiding privédomein binnen - staal < 2" - prof/ind 25,87 31,30 per m 827350

Bijkomende leiding privédomein binnen - staal vanaf 2" - prof/ind 33,88 40,99 per m 827341

De maximum lengte van de dienstleiding binnen in de woning is beperkt tot 3 meter, en de totale 

aansluitlengte op privé terrein buiten (vanaf de rooilijn) tot 15 meter. Naast een supplement per meter 

leiding zal de DNB een forfaitaire toeslag aanrekenen bij overschrijding van de maximum lengte binnen. 

Als alternatief kan de klant opteren om zijn gasteller nabij de rooilijn in een kast te plaatsen, naast  de 

gevallen waar dit door de DNB verplicht is. De kast wordt als supplement aangerekend. 

Indien de DNB 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 DNB geleverd PVC –kastje. De kast wordt eveneens als supplement aangerekend. 
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4.3 Telelezing gas 1.570,25 1.900,00 per st 827360

4.1 Volumeherleidingsapparaat 3.776,86 4.570,00 per st 827340

4.4 Ter beschikkingstellen telpulsen, voor zover beschikbaar op meter:

Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter tot 25 m³/h met 

impulsgever 365,29 442,00 per st 826237
Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter vanaf 40 m³/h met 

impulsgever 395,04 478,00 per st 826238

4.5 Supplement meterkast voor gasaansluitingen > G6

Meterkast G16 780,99 945,00 per st 826331

Meterkast G25 780,99 945,00 per st 826332

Meterkast vanaf G40 1.355,37 1.640,00 per st 826333

5 Diverse prestaties en diensten BTWe BTWi(21%) aantal artikel

5.1. Inningskosten (geen BTW) 30,58 per st 826740

5.2. Uit- en indienststelling, zie procedure 'wanbetaling/drop'

Afsluiten van de meter 61,98 75,00 per st 826751

Afsluiting aan het net (plaatsen & sluiten afsluitkraan) 345,45 417,99 per st 826753

Herindienststelling 61,98 75,00 per st 826780

5.3. Onbedoelde energielevering door distritienetbeheerder

Toeslag wegens fraude 601,65 728,00 per st 826760

Onbedoelde energielevering door DNB -  gas 31,74 38,41 per MWh 826769

5.4. Kosten

Nutteloze verplaatsing (aardgas) 61,98 75,00 per st 826770

Gewone verplaatsing (aardgas), reden … 61,98 75,00 per st 826771

Niet respecteren basisopstelling, aanvraagtermijn of afmetingen aardgas 157,02 189,99 per st 826777

5.5. Uit- en indienststellen aan de meter op vraag van klant

Afsluiten van de meter 61,98 75,00 per st 826751

Herindienststelling 61,98 75,00 per st 826780

5.6. Eerste indienststelling (nieuwe aansluiting) gratis per st 826781

5.7. Herplaatsing

Zegelbreuk niet-toegestane verbreking van de zegels 61,98 75,00 per st 826783

Herplaatsen budgetmeter aardgas 270,25 327,00 per st 826784

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) 434,71 526,00 per st 826762

Nazicht gasdruk door DNG (in geval druk correct blijkt) 141,32 171,00 per st 826763

5.9. Tussentijdse meteropname aardgas 61,98 75,00 per st 826773

5.10 Beschermingsstroom kathodische bescherming, all-in 90,91 110,00 per Amp 826764
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6 Reduceercabine & onderhoud: eenmalige en periodieke vergoeding BTWe BTWi(21%) aantal artikel

6.1 Nieuwe reduceerinstallaties BTWe BTWi(21%) aantal artikel

6.1.2 Eenmalige tussenkomst reduceerinstallatie

Regelinstallatie G40, 1 lijn 3.713,24 4.493,02 per st 826371

Regelinstallatie G40, 1 lijn, cabine 3.992,99 4.831,52 per st 826372

Regelinstallatie G65, 1 lijn 3.858,49 4.668,77 per st 826375

Regelinstallatie G65, 1 lijn, cabine 4.280,27 5.179,13 per st 826376

Regelinstallatie G100, 1 lijn 5.921,66 7.165,21 per st 826379

Regelinstallatie G100, 1 lijn, cabine 7.206,37 8.719,71 per st 826380

Regelinstallatie G100, 2 lijnen 11.203,59 13.556,34 per st 826381

Regelinstallatie G100, 2 lijnen, cabine 14.833,90 17.949,02 per st 826382

Regelinstallatie G160, 1 lijn 6.462,79 7.819,98 per st 826383

Regelinstallatie G160, 1 lijn, cabine 7.748,57 9.375,77 per st 826384

Regelinstallatie G160, 2 lijnen 14.053,74 17.005,03 per st 826385

Regelinstallatie G160, 2 lijnen, cabine 18.102,60 21.904,15 per st 826386

Regelinstallatie G250, 2 lijnen 16.436,26 19.887,87 per st 826389

Regelinstallatie G250, 2 lijnen, cabine 20.287,15 24.547,45 per st 826390

Regelinstallatie G250, 2 lijnen 16.436,26 19.887,87 per st 826389

Regelinstallatie G250, 2 lijnen, cabine 20.287,15 24.547,45 per st 826390

Regelinstallatie G400, 1 lijn 14.894,31 18.022,12 per st 826391

Regelinstallatie G400, 1 lijn incl. kast 18.705,21 22.633,30 per st 826392

Regelinstallatie G400, 2 lijnen 19.714,19 23.854,17 per st 826393

Regelinstallatie G400, 2 lijnen, cabine 24.758,32 29.957,57 per st 826394

Regelinstallatie G650, 1 lijn 17.555,03 21.241,59 per st 826395

Regelinstallatie G650, 1 lijn incl. kast 21.547,21 26.072,12 per st 826396

Regelinstallatie G650, 2 lijnen 23.235,94 28.115,49 per st 826397

Regelinstallatie G650, 2 lijnen, cabine 28.520,01 34.509,21 per st 826398

Voor nieuwe klanten geldt een eenmalige tussenkomst in de reduceerinrichting. 

 

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. 
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6.2 Huur en onderhoud bestaande reduceerinstallaties BTWe BTWi(21%) aantal artikel

6.2.2 Periodieke vergoedingen, DNB Infrax West (uitdovend) BTWe BTWi(21%) aantal artikel

Huur voor het ter beschikking stellen en het onderhouden van een ontspanningsinstallatie (huur cabine)

Periodieke vergoeding voor onderhoud cabine igv eigendom klant

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.

 
Maandelijkse 
huurprijs (€ ) 
voor cabine met 
metercapaciteit 
x m³/h 

65 100 160 250 400 650 1000 1600 

enkelstraats 
zonder kast 

€ 35,44 € 39,54 € 46,59 € 57,15 € 74,77 € 84,03 € 96,98 € 122,17 

enkelstraats 
met kast 

€ 43,82 € 49,29 € 58,66 € 72,72 € 95,72 € 111,45 € 132,86 € 169,55 

dubbelstraats 
zonder kast 

€ 47,09 € 54,71 € 67,79 € 91,14 € 124,83 € 144,04 € 167,54 € 213,24 

dubbelstraats 
met kast 

€ 60,52 € 70,64 € 87,99 € 119,57 € 163,61 € 196,07 € 235,63 € 303,44 

 

maandelijkse onder-
houdprijs (€ ) voor 
cabine met meterca-
paciteit x m³/h 

65 100 160 250 400 650 1000 1600 

enkelstraats zonder kast 22,97 25,89 30,88 38,38 50,89 51,62 52,65 54,40 

enkelstraats met kast 24,68 28,52 35,1 44,97 61,42 65,08 70,2 78,97 

dubbelstraats zonder 
kast 

28,38 34,22 44,22 59,23 84,24 85,70 87,75 91,26 

dubbelstraats met kast 31,81 39,48 52,65 72,39 105,3 112,61 122,85 140,4 
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Tabel 21D: Tarieflijst Distributietarieven - afname - 2014
GAS BUDGET

Infrax-West

T1 T2 T3 T4 T5 T6 LD MD

0 - 5 000 5 001 - 150 000 150 001 - 1 000 000 > 1 000 000 < 10 000 000 > 10 000 000

Vaste term (EUR/jaar) 4,85 69,34 806,99 2.735,77 - -

Proportionele term (EUR/kWh) 0,0227894 0,0098057 0,0048816 0,0012390 0,0000000 0,0000000 0,0004700 0,0004700

Capaciteit (EUR/maxcap) - - - - 3,0153835 2,2867123

Jaaropname - YMR (EUR/jaar)

(EUR/kWh)

0,0004440 0,0004440 0,0004440 0,0000000 0,0000000 0,0000000

Ontspanning bij de klant

IV. BELASTINGEN, HEFFINGEN, TOESLAGEN, BIJDRAGEN EN RETRIBUTIES

(EUR/kWh) 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000

Toeslagen ter dekking van de werkingskosten van de reguleringsinstantie (EUR/kWh) 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000

3) Bijdragen ter dekking van de verloren kosten (EUR/kWh) 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000

4) De lasten van niet gekapitaliseerde pensioenen (EUR/kWh) 0,0003660 0,0003660 0,0003660 0,0001072 0,0001072 0,0000675

(EUR/kWh) 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000

6) De vennootschaps- en rechtspersonenbelasting (EUR/kWh) 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000

7) De overige lokale, provinciale, gewestelijke of federale belastingen (EUR/kWh) 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000

(*) Zie ook periodieke vergoedingen opgenomen onder punt 6.2. van de aansluittarieven.

* : zie FACTURATIE

TOEWIJZING:

FACTURATIE :

TARIEVEN DISTRIBUTIENETBEHEER NIET TELEGEMETEN KLANTEN * TELEGEMETEN KLANTEN * DOORVOER

Jaarverbruik (kWh) Jaarverbruik (kWh)

I. TARIEVEN VOOR DE BASISDIENSTEN

1) Het tarief voor de activiteit van overbrenging met het net

2) Het tarief voor de metingactiviteit

5,15 -

Monthly Meter Reading - MMR (EUR/jaar) 150,00 -

Automatic Meter Reading - AMR (EUR/jaar) - 825,00

3) Het tarief voor het systeembeheer

4) Het tarief voor openbare dienstverplichtingen

II. TARIEVEN VOOR DE COMPLEMENTAIRE DIENSTEN (*)

De toewijzing van een gebruiker uitgerust met een telemeteringsysteem aan de tariefcategorie T5 of T6 gebeurt op basis van zijn reëel verbruik van vorig kalenderjaar (extrapolatie volgens profiel van de klant in geval van onvolledig 

III. TARIEVEN VOOR DE SUPPLEMENTAIRE DIENSTEN (*)

1) Toeslagen of heffingen ter financiering van de openbare dienstverplichtingen

2)

5) Alle verbintenissen ten opzichte van pensioenfondsen

de toewijzing van een gebruiker in jaaropnamesysteem aan één van de tariefcategorieën T1, T2, T3 of T4 gebeurt op basis van zijn laatste gemeten verbruik omgerekend naar één jaar met behulp van zijn SLP  met KCF .

de toewijzing van een gebruiker in maandopnamesysteem aan één van de tariefcategorieën T1, T2, T3 of T4 gebeurt op basis van het gemeten verbruik van vorig kalenderjaar (extrapolatie naar één jaar indien onvolledig jaar) en blijft 

De rechtzetting gebeurt met retroactieve kracht (voor het lopende jaar).

De gemeten kWh en capaciteiten van gebruikers uitgerust met een telemeteringsysteem worden maandelijks definitief gefactureerd aan het tarief dat aan hem voor het betrokken kalenderjaar toegewezen werd.

Voor nieuwe gebruikers gebeurt de toewijzing op basis van een geschat jaarverbruik en de keuze van een meteringsysteem.

Voor de gebruiker in jaaropnamesysteem dient eerst, op basis van zijn gemeten verbruik omgerekend naar één jaar, het tarief (T1, T2, T3 of T4) bepaald te worden. Indien dit tarief verschilt van het tarief waaraan de tussentijdse 

De gemeten kWh van een gebruiker in maandopnamesysteem worden maandelijks definitief gefactureerd aan het tarief dat aan hem voor het betrokken kalenderjaar toegewezen werd. De vaste term en de meteringkost worden 

- de klant (of zijn energieleverancier) vraagt uitdrukkelijk om het tarief te veranderen;

- het bewijs wordt geleverd dat het reële of verwachte jaarverbruik lager ligt dan de drempel van 1 miljoen kWh;

- het nieuwe verbruikspeil is duurzaam (meer dan één jaar).
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