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Gereedmelding formulier voor uitvoering 
Hierbij verklaar ik dat de voorbereidingen voor de Liander-werkzaamheden (volgens de geldende 
richtlijnen) om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, gereed zijn. 

Datum gereedmelding: 
Naam: 
Adres: 
Telefoonnummer
: E-mailadres:
Wensdatum uitvoering 

Richtlijnen\ aansluitvoorwaarden 
Zijn de benodigde vergunningen aangevraagd en tijdig afgegeven voor 
uitvoering? 

Is de meterkast gereed? 

Voldoet de meterkast aan de eisen van Liander? 
Dit filmpje geeft een goed beeld: Aanleg en meterkastvoorwaarden 

Invoeringen (mantelbuizen) 
Om de aansluitingen te kunnen maken, is het van belang dat er goede invoeringen 
(mantelbuizen) zijn aangebracht. 

Zijn de benodigde vergunningen afgegeven? 
De richtlijnen zijn tevens te vinden op: Mijnaansluiting.nl veelgestelde-vragen 

Meterkast 
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, is het van belang dat de bouwkundige 
meterkast geheel gereed is. Deze moet zijn voorzien van een houten achterplaat, deur, slot 
en ventilatie (zie verdere informatie op www.mijnaansluiting.nl) 

 Is er een doorvoering met mantelbuis aangebracht voor elektra? 
 Is er een doorvoering met mantelbuis aangebracht voor gas? 

Bouwkundige werkzaamheden 
Eventuele bouwkundige werkzaamheden die nodig zijn om uw aanvraag in behandeling te 
kunnen nemen, moet u zelf (laten) verrichten. Denkt u onder andere aan: leidingkoven 
openen/dichten en/of vrij maken van kabel en leidingtracé.  

 Zijn de bouwkundig werkzaamheden uitgevoerd zodat de 
werkzaamheden ongestoord uitgevoerd kunnen worden? 

https://www.mijnaansluiting.nl/veelgestelde-vragen
https://www.youtube.com/watch?v=ZIxqFLOqwgo
https://service.liander.nl/
jsabri
Lijn
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Vervuilde grond 
indien er werkzaamheden in de grond moeten plaatsvinden, graag onderstaande vraag 
beantwoorden: 

Is er zware vervuiling in de bodem? 

Beeldmateriaal 
Om een goed beeld te hebben voor de planning, ontvangen wij graag foto’s (vanaf diverse 
kanten gefotografeerd) van de oude en de nieuwe situatie. 

Uitvoeringschouw 
Nadat alle voorbereidingen zijn afgerond, komen wij schouwen om te controleren of de 
aansluitingswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Wij komen graag kijken of de 
situatie ter plekke voldoet aan de gemaakte afspraken en gestelde eisen.  

Wanneer tijdens de schouw blijkt dat onder andere de bouwkundige richtlijnen niet voldoen 
zoals door de netbeheerder is vastgelegd, zal deze schouw afgekeurd worden. 
U en Liander worden op de hoogte gesteld op basis van welke reden er is afgekeurd.  

Indien deze situatie zich voordoet, dient u rekening te houden met extra schouwkosten per 
nieuwe schouw, die rechtstreeks bij u in rekening worden gebracht. Tevens zijn wij dan 
helaas genoodzaakt om uw wensdatum te verzetten.  

Tussen de goedgekeurde schouw en de nieuw te plannen definitieve uitvoeringsdatum zal 
dan ongeveer 15 werkdagen zitten (afhankelijk van onder andere de vergunningen). 

Overige informatie. 
Wanneer wij uw gereedmelding hebben ontvangen, benaderen wij u om een voorlopige 
uitvoeringsdatum af te spreken. 

Wij kunnen geen garantie geven op de afgesproken voorlopige startdatum indien één of 
meerdere van de bovengenoemde voorwaarden niet in orde zijn.  Hierdoor kan de planning 
meerdere weken afwijken van uw wensdatum.  

Wanneer er wijzigingen optreden in uw planning, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen. 
Hoe eerder wij op de hoogte zijn, hoe beter wij de planning hierop kunnen aanpassen. 
Het niet doorgeven van een wijziging in uw planning kan leiden tot 15 weken vertraging. 

Graag verzoeken wij u dit formulier te ondertekenen voor akkoord. 

Handtekening: ………………………………………………. 

Datum: 

Dit formulier kunt u mailen naar 
klantvraag@swartamsterdam.nl 
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