Kostenoverzicht
Netbeheerders brengen honderden euro's in rekening voor het permanent laten verwijderen van de
gasaansluiting. Bij bijna alle netbeheerders worden de gasmeter en -leidingen op het eigen erf
verwijderd. Alleen bij netbeheerder Rendo worden de leidingen op het erf niet standaard
verwijderd. De uiteinden worden afgedopt met een trekvaste eindfitting. Voordelen voor de
consument: je betaalt aanmerkelijk minder en de tuin wordt niet overhoop gehaald. Mocht je de
tuin op een later moment opnieuw aanleggen, dan kun je desgewenst de gasleidingen alsnog
verwijderen.
Wie aangrenzende buren zover krijgt om tegelijkertijd gasvrij te gaan wonen, betaalt bij Stedin en
Enduris wat minder voor de verwijdering. Gaan we uit van een huis met tuin, dan zijn de kosten
respectievelijk €410 (bij minimaal 3 woningen) en €390 (bij minimaal 5) per aansluiting.
De Tweede Kamer heeft op 12 maart 2019 een motie aangenomen dat klanten die van het gas af
gaan de helft van de afsluitkosten zelf betalen. De andere helft zou de netbeheerder moeten
betalen en kunnen verrekenen in de netbeheertarieven. Minister Wiebes van Economische Zaken
en Klimaat gaat nu bepalen hoe en wanneer de motie uitgevoerd wordt. Consumenten die nu al
gasloos gaan wonen, betalen de huidige tarieven.

©

Kosten voor gasmeter en -aansluiting verwijderen
Netbeheerder
Enduris (Zeeland)
Enexis (Groningen, Drenthe,
Overijssel, Noord-Brabant en
Limburg)
Liander (Flevoland, Friesland,
Gelderland, Noord-Holland)
Stedin (Utrecht en ZuidHolland, behalve Westland)
Coteq (Oost-Overijssel)
Rendo(Noord-Overijssel en
Zuid-Drenthe)
Westland Infra (regio Westland
in Zuid-Holland)

Huis met tuin
€656
€732

Appartement/bovenwoning
Offerte per situatie
€202

€687

€366

€771

€ 92

€595
€408

€244
€408

Offerte per situatie

Offerte per situatie

Peildatum: 26 maart 2019. Prijzen zijn inclusief btw. De prijs van Liander voor een huis met tuin is
gebaseerd op maximaal 25 meter leidingen op het erf. De prijs van Coteq is gebaseerd op
maximaal 10 meter leidingen op het erf, exclusief bestrating. Bij Rendo wordt de leiding op het
eigen erf standaard afgedopt en niet verwijderd. Op verzoek kan die aansluitleiding tegen
meerkosten verwijderd worden.

