
              
 
Voorwaarden voor het maken van een aansluiting. 
 
Beste aanvrager, 
 

U heeft bij ons een aansluiting aangevraagd. Deze is ingepland in de door u 
gewenste week. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is het van belang 
dat er aan de onderstaande voorwaarde wordt voldaan.  
 
Uitgangspunt is altijd dat er veilig gewerkt moet kunnen worden. Een keurende 
instantie doet de beoordeling hiervan. 

 
Voorwaarden bouwaansluiting: 

- De bouwkast en waterput moeten op eigen kavel zo dicht mogelijk bij de 
erfgrens  maximaal 1 meter links of rechts van het toekomstige 
aansluittracé. Dit moet een rechte lijn vormen tussen de openbare weg en 
het punt waar mantelbuizen uit de fundering komen (zie tekening). 

- De bouwkast moet verankerd zijn. 
- De bouwkast moet voldoen aan de voorschriften van Stedin. 
- De waterput moet ingegraven zijn en voldoen aan de voorschriften van 

Vitens. 
 
Voorwaarden definitieve aansluiting: 

- De meterkast is gereed en uitgevoerd conform de richtlijnen in de NEN 

2768. 
- Het gehele kabel en leidingtracé is vrij van obstakels zoals steigers, puin, 

bouwmaterialen enzovoort. 
- Het gehele kabel en leidingtracé is tot op voldoende hoogte aangevuld. 
- Het pand is glasdicht en deugdelijk afsluitbaar. 
- De bouwaansluiting kan omgezet worden naar een definitieve aansluiting. 
- Een eventuele kelderdoorvoer is gereed. 

- Er is geen water in de kruipruimte aanwezig. 
 
Voor de mantelbuizen geldt als aanvulling / toelichting op de NEN 2768 het 
volgende. Ze moeten: 

- uit één geheel bestaan (dus geen verbindingen). 
- de juiste maat en kleur hebben. 
- Voldoen aan de maatvoering volgens voorschrift. 

- haaks en ongeveer 2 centimeter boven de afwerkvloer uitsteken. 
- aan de buitenkant minimaal 25 centimeter buiten de fundering uitsteken. 
- bij het keuren van de aansluiting buiten het pand zichtbaar zijn (de 

uiteinden). 
Afwijken van bovenstaande mag alleen na schriftelijk toestemming van de 
betrokken netbeheerders. 

Bij afkeur worden bevindingen altijd op de bouw besproken, vastgelegd in een 
schouwrapport en ondertekend door beide partijen. Hierna ontvangt elke partij 
een exemplaar. 
 
Met vriendelijke groet.  
 
Vertegenwoordiger coördinatiepunt. 


