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Tarieven- en Vergoedingsregeling Aansluiting, Transport en Diensten voor afnemers 
SNBV, zoals geldig met ingang van 1 januari 2008 
 
Inhoud 
 
1. Tarieven- en Vergoedingsregeling aanleg, verwijderen en aanpassen van een aansluiting 

SNBV, zoals geldig met ingang van 1 januari 2008 
 
2. Tarieven- en Vergoedingsregeling basisdiensten gastransport voor afnemers SNBV, met een 

aansluiting voorzien van uurverbruiksmeting, zoals geldig met ingang van  1 januari 2008 
 
3. Tarieven- en Vergoedingsregeling basisdiensten gastransport voor afnemers SNBV met een 

aansluiting die niet is voorzien van uurverbruiksmeting, zoals geldig met ingang van 1 januari 
2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Tarieven- en Vergoedingsregeling aanleg, verwijderen en aanpassen van een 
aansluiting SNBV, zoals geldig met ingang van 1 januari 2008 

 
 

Artikel 1   Tarieven voor het aanleggen, aanpassen, verplaatsen, verwijderen en 
buiten bedrijfstellen van een aansluiting 

 
1.1 Het tarief voor het aanleggen, aanpassen, verplaatsen, verwijderen en buiten bedrijfstellen 

van een aansluiting wordt op verzoek van de afnemer door SNBV verstrekt. 

 



2. Tarieven- en Vergoedingsregeling basisdiensten gastransport voor afnemers 
SNBV met een aansluiting voorzien van uurverbruiksmeting, zoals geldig met 
ingang van 1 januari 2008 

 

Artikel 1    Tarieven voor de basisdienst beschikbaar stellen van 
transportcapaciteit 

 
1.1 Het transportafhankelijke tarief voor de basisdienst beschikbaar stellen van 

transportcapaciteit zal door SNBV nader worden bepaald in het Tarievenblad dat jaarlijks aan 
de afnemer wordt verstrekt. Het tarief wordt maandelijks in rekening gebracht. 

 
1.2 Het transportonafhankelijke tarief wordt per aansluiting bepaald en is op de maandelijkse 

factuur vermeld onder “Periodiek aansluittarief”.  
 
1.3 SNBV zal periodiek controleren of de door de afnemer in die periode daadwerkelijk 

afgenomen transportcapaciteit binnen de gecontracteerde transportcapaciteit blijft. 
 
1.4 Indien de daadwerkelijk afgenomen transportcapaciteit de gecontracteerde 

transportcapaciteit overschrijdt, zal de afnemer ter zake deze overschrijding een vergoeding 
verschuldigd zijn. In het geval de afnemer echter aantoont dat de overschrijding van de 
gecontracteerde transportcapaciteit niet aan de afnemer kan worden toegerekend, omdat de 
betreffende overschrijding niet is te wijten aan zijn schuld noch krachtens wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening behoort te komen, 
zal SNBV naar redelijkheid en billijkheid beslissen over aanpassing van de op basis van deze 
tarieven- en vergoedingsregeling geldende tarieven. 

 

Artikel 2  Tussentijdse aanpassing van de als basisdienst overeengekomen 
transportcapaciteit 

 
2.1 Indien op enig moment de daadwerkelijk afgenomen transportcapaciteit de op het moment 

van overschrijding gecontracteerde transportcapaciteit overschrijdt, wordt de gecontracteerde 
transportcapaciteit automatisch door SNBV verhoogd tot het niveau van de overschrijding. 

 
2.2 De in het vorige lid bedoelde verhoogde transportcapaciteit geldt alsdan met terugwerkende 

kracht als de gecontracteerde transportcapaciteit voor de gehele contractperiode, hetgeen 
betekent dat de afnemer aan SNBV de bij die hogere transportcapaciteit behorende 
transportafhankelijke vergoeding voor die contractperiode, zoals bedoeld in artikel 1.1, dient 
te betalen.  

   
2.4 De afnemer is daarnaast te allen tijde gerechtigd om gedurende de contractperiode SNBV te 

verzoeken de gecontracteerde transportcapaciteit te verhogen. Een verzoek tot tussentijdse 
verhoging van de transportcapaciteit als bedoeld in dit lid dient door de afnemer schriftelijk 
bij SNBV te worden ingediend.  

  
De verhoogde transportcapaciteit geldt alsdan met terugwerkende kracht als de 
gecontracteerde transportcapaciteit voor de gehele contractperiode, hetgeen betekent dat de 
afnemer aan SNBV de bij die hogere transportcapaciteit behorende transportafhankelijke 
vergoeding voor die contractperiode, zoals bedoeld in artikel 1.1, dient te betalen. Deze 
vergoeding wordt door SNBV in de maandfactuur aan de afnemer in rekening gebracht. 
 

2.5 SNBV is bevoegd een verzoek tot tussentijdse verhoging zoals bedoeld in artikel 2.4 te 
weigeren dan wel aan de gewenste verhoging bijzondere voorwaarden te stellen. SNBV zal 
dit onder andere mogen doen indien de capaciteit van het particuliere net of verwante 
installaties onvoldoende is dan wel indien gezien het als gevolg van de gewenste verhoging 
te verrichten extra transport, inclusief noodzakelijk daarmee verbonden diensten, van SNBV in 
redelijkheid niet kan worden gevergd dat zij alle transportcapaciteit beschikbaar stelt. 

 
2.6 De afnemer is te allen tijde gerechtigd om gedurende de contractperiode aan SNBV te 

verzoeken de overeengekomen transportcapaciteit te verlagen. 
Een verzoek tot verlaging van de transportcapaciteit als bedoeld in dit lid dient schriftelijk 
door de afnemer bij SNBV te worden ingediend tenminste 10 werkdagen vóór de 1ste 
kalenderdag van de maand waarop de verlaging volgens de afnemer dient te worden 
doorgevoerd. 
Indien SNBV instemt met het verzoek van de afnemer wordt dit bevestigd binnen 5 
werkdagen na ontvangst van de wijzigingsaanvraag. 
De alsdan verlaagde transportcapaciteit geldt als overeengekomen transportcapaciteit voor 
de gehele resterende contractperiode en moet in ieder geval minimaal gelijk zijn aan de 



maximale afgenomen transportcapaciteit (het maximale uurverbruik) in de afgelopen 12 
maanden voorafgaand aan de ingangsdatum. 

 
2.7 Indien een aanpassing van de gecontracteerde transportcapaciteit leidt tot kosten voor SNBV, 

is SNBV gerechtigd het voor de afnemer toepasselijke tarief aan te passen of een financiële 
bijdrage van de afnemer te verlangen. 

 

Artikel 3  Aanvangswaarde van de als basisdienst overeengekomen 
transportcapaciteit 

 
3.1 Ingeval van een nieuwe aansluiting of een bestaande aansluiting waarvan de meetinrichting 

is veranderd van niet-uurverbruiksmeting naar uurverbruiksmeting dient de afnemer de 
gecontracteerde transportcapaciteit schriftelijk op te geven aan SNBV, uiterlijk 10 werkdagen 
vóór de 1ste kalenderdag van de maand waarop de aansluiting in bedrijf komt c.q. de 
veranderde meetinrichting operationeel wordt.  
 

3.2 Indien de in artikel 3.1 bedoelde opgave van de gecontracteerde transportcapaciteit niet is 
ontvangen door SNBV wordt een aanvangswaarde voor de transportcapaciteit gehanteerd 
gebaseerd op de grootte van de gasmeter zoals bedoeld in artikel 3.3. of artikel 3.4  
 

3.3 De aanvangswaarde zoals bedoeld in artikel 3.2. waarop de transport afhankelijke vergoeding 
wordt gebaseerd wordt voor aansluitingen waarbij de gasmeter meet in de lage druk (kleiner 
dan 200 mbar overdruk) wordt volgens de volgende formule bepaald: 
 
C =0,6 x Gw  
 
C Aanvangswaarde transportcapaciteit  (Nm³ / uur) 
Gw Nominale metercapaciteit  (Nm³ / uur) van de gasmeter, G-waarde; 
 
De uitkomst van deze formule wordt afgerond naar boven en wel op een geheel getal. 
 

3.4 De aanvangswaarde zoals bedoeld in artikel 3.2. waarop de transport afhankelijke vergoeding 
wordt gebaseerd wordt voor aansluitingen waarbij de gasmeter meet in de hoge druk (gelijk 
of groter dan 200 mbar overdruk) dient de capaciteit gecorrigeerd te worden voor druk. De 
correctie geschiedt door de onderstaande formule:  
 
Cn =0,6 * Gw * (P/Pn)  
 
Waarbij: 
Gw Nominale metercapaciteit  (Nm³ / uur) van de gasmeter, G-waarde; 
Cn Herleide aanvangswaarde transportcapaciteit (Nm³ / uur), gecorrigeerd voor druk; 
P De absolute meetdruk in bar, ingeval de meetdruk 8 bar is wordt voor P met 4,5 bar 
 gerekend. 
Pn Absolute druk onder normaalconditie (1,01325 bar)  
 
De uitkomst van deze formule wordt afgerond naar boven en wel op een geheel getal. 
 

3.6 Voor de aansluitingen zoals bedoeld in lid 3.1 geldt dat een overschrijding van de 
gecontracteerde transportcapaciteit zal leiden tot een verplichting tot betaling van de bij die 
hogere transportcapaciteit behorende transportafhankelijke vergoeding voor die 
contractperiode, zoals bedoeld in artikel 1.1, 

 
Artikel 4  Omzetbelasting en andere heffingen 
 
4.1 De in deze regeling genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief de daarvoor verschuldigde 

omzetbelasting (BTW) en eventuele andere wettelijke heffingen, die voor doorberekening in 
aanmerking komen. 

 
Artikel 5 Slotbepaling 
 
5.1 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2008. 
 
5.2 Met ingang van de in lid 1 genoemde datum vervallen alle voorgaande tarieven- en 

vergoedingsregelingen voor basisdiensten gastransport. 
 
5.3 Deze tarieven- en vergoedingsregeling maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden 

Aansluiting, Transport en Diensten Gas SNBV 



3. Tarieven- en Vergoedingsregeling basisdiensten gastransport voor afnemers 
SNBV met een aansluiting die niet is voorzien van uurverbruiksmeting, zoals 
geldig met ingang van 1 januari 2008  

 

Artikel 1  Bepaling van de transportcapaciteit 
 
1.1 Voor aansluitingen die niet zijn voorzien van uurverbruiksmeting is de grondslag voor de 

transportafhankelijke vergoeding de nominale metercapaciteit  volgens onderstaande 
formule:  

  
C =0,6 x Gw  
 
C Transportcapaciteit  (Nm³ / uur) 
Gw Nominale metercapaciteit  (Nm³ / uur) van de gasmeter, G-waarde; 
 
Deze formule geldt alleen bij een meetdruk <= 200 mbar 
 

 De uitkomst van deze grondslag wordt afgerond naar boven en wel op een geheel getal. 
 
1.2 De afnemer kan SNBV te allen tijde verzoeken de aansluiting alsnog te voorzien van 

uurverbruiksmeting. 
 

Artikel 2   Tarieven voor de basisdienst beschikbaar stellen van 
transportcapaciteit 

 
2.1 Het transportafhankelijke tarief voor de basisdienst beschikbaar stellen van 

transportcapaciteit zal door SNBV worden bepaald in het Tarievenblad. Het tarief wordt 
maandelijks in rekening gebracht. 

   
2.2 Het transportonafhankelijke tarief wordt per aansluiting bepaald. Op de factuur is het 

vermeld onder “periodieke aansluitbijdrage” en wordt maandelijks in rekening gebracht. 
  

Artikel 3   Omzetbelasting en andere heffingen 
 
3.1 De in deze regeling genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief de daarvoor verschuldigde 

omzetbelasting (BTW) en eventuele andere wettelijke heffingen, die voor doorberekening in 
aanmerking komen. 

 

Artikel 4  Slotbepaling 
 
4.1 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2008. 
 
4.2 Met ingang van deze datum vervallen alle voorgaande tarieven- en vergoedingsregelingen 

voor basisdiensten gastransport. 
 
4.3 Deze tarieven- en vergoedingsregeling maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden 

Aansluiting, Transport en Diensten gas SNBV 


