‘Zo houden we
het energienet ook
in de toekomst veilig
en betrouwbaar’

Als wij in uw buurt aan de slag gaan, krijgt u persoonlijk bericht.
Soms voert een aannemer namens Stedin de werkzaamheden uit.
Meer informatie over de energietransitie in uw buurt?
Raadpleeg uw gemeente. Meer informatie over de rol van Stedin
in de energietransitie www.stedin.net/xxxxxx
Stedin is netbeheerder in het grootste deel van Zuid-Holland
en de provincie Utrecht. Wij zorgen ervoor dat onze twee miljoen
klanten gas en elektriciteit hebben om te wonen, werken en leven.

WE VERNIEUWEN
HET ELEKTRICITEITSNET
IN UW BUURT

In [invullen] plaatsen we nieuwe
elektriciteitskabels. Zodat de grotere
hoeveelheid stroom die gebruikt en
opgewekt wordt, vervoerd kan worden.
Zo houden we het energienet ook in
de toekomst veilig en betrouwbaar.

WERKZAAMHEDEN
IN UW BUURT

WERKZAAMHEDEN
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WERKZAAMHEDEN
IN UW COMPLEX,
WONING OF BEDRIJF

WAT BETEKENT DAT VOOR U?

WERKZAAMHEDEN

We vervangen de elektriciteits-
kabels in de wijk/straat.

•	We maken de straat en soms ook een stuk van de stoep open
om de kabels te vervangen. De straat is daardoor moeilijker
bereikbaar. Misschien kunt u tijdelijk minder goed parkeren.

In uw meterkast verzwaren
wij uw aansluiting.

We bouwen een extra midden
spanningsstation in de wijk/straat.

•	U heeft soms even geen stroom. Dit kondigen we vooraf
aan met een brief.

U krijgt van ons een
andere slimme meter;
een 3 fasen meter.

We plaatsen een nieuwe laag
spanningskast in de wijk/straat.

•	Maakt u gebruik van de het openbaar vervoer?
Check dan of er tijdelijk een andere route geldt.
•	Werken we bij u voor de deur? Dan zorgen we ervoor dat uw
woning altijd bereikbaar is, eventueel via een tijdelijke loopbrug.
•	De plek waar we het station bouwen, moeten we eerst
bouwklaar maken. Dit kan overlast geven, bijvoorbeeld doordat
[INVULLEN]
•	Goed om te weten: de locatie van het station kozen we samen
met uw gemeente.
•	We plaatsen de kast op grond van de gemeente, in de openbare
ruimte dus. Meestal is dit langs de stoep of tegen een gevel.

WAT BETEKENT DAT VOOR U?
• Onze monteur gaat bij u thuis aan het werk. In de meeste
gevallen is dit in de meterkast. Hij maakt hiervoor een
afspraak met u.

