Werkproces wanneer nieuwe hoofdleiding benodigd is.
Intake

Planfase

In een intake gesprek met de
combiprojectleider komen
onder andere aan bod:
planning, omvang,
planontwerp en tracé.

In de planfase vinden
overleggen plaats om tracé,
profiel en aansluitingen
definitief af te stemmen.

Wat hebben wij van u nodig?
•
•
•
•

(Grove)planning
Omvang project
Plantekening
Tracé (wanneer nodig
afgestemd met gemeente)

Voorbereidingsfase

Uitvoeringsfase

Realisatie van het project door
graven van de sleuf en
uitleggen van kabels en
leidingen.

Na deze fase wordt de
startdatum voor uw project
definitief ingepland.

Wanneer van alle
nutsdisciplines werkmappen
en opdrachten zijn verstrekt
kan het startoverleg op locatie
plaatsvinden. Hier vindt de
definitieve afstemming van
werkzaamheden plaats tussen
de combi aannemer en de
uitvoerende partij van de
opdrachtgever.

Wat hebben wij van u nodig?

Wat hebben wij van u nodig?

Wat hebben wij van u nodig?

Wat hebben wij van u nodig?

•
•
•

Keuze aanleg in woonrijp
of bouwrijp
Indien aanleg in bouwrijp:
garantieverklaring bouw
verplicht
Bodemgegevens: een
bodemonderzoek of
schoongrond-verklaring

•
•

•
•
•

3 weken

Startwerk overleg

De garantieverklaring dient
ervoor de wederzijdse risico’s
van K&L af te dekken.
Kosten die voortvloeien uit
wijzigingen van tracé,
projectomvang, e.d. komen na
ondertekening voor rekening
van de ontwikkelaar.

2-7 weken

Ondertekende
garantieverklaring ontwerp
Ondertekende
garantieverklaring bouw
(alleen bij aanleg in
bouwrijp fase)
Bijlage met definitieve
tekeningen
Bodemonderzoek en/of
schoongrondverklaring
Huisnummerbesluit voor
het object waar u een
aansluiting voor aanvraagt

•
•
•

Tracé met schoon zand en
vrij van obstakels
Bouwplaats-inrichting
Afspraken over wat, op
welke dag, en waar
gebeurt

11 weken

4 weken

Bij aanleg in de woonrijpfase
ondervindt u hinder door de
werkzaamheden.

•

Wijzigingen in uw planning
die invloed hebben op het
tracé horen wij graag zo
snel mogelijk.

Aansluiten

Wees er op bedacht dat er na
aanleg van de kabels en
leidingen en de levering van
diensten ook nog voldoende
tijd over blijft voor het
inregelen van de installatie.

Vergeet niet tijdens de
voorbereidingen van het
hoofdnet de aanvraag t.b.v.
huisaansluitingen te doen via
www.aansluitingen.nl
U bent zelf verantwoordelijk
voor het afsluiten van
abonnementen met
dienstverleners voor water
elektra en media.

afh. van uw planning en projectomvang

15 weken
1

