
EEN ELEKTRICITEITS- EN/OF 
GASAANSLUITING BUITEN UW 
WONING OF BEDRIJFSPAND

UW ENERGIEAANSLUITING  
BUITENSHUIS

Stedin is uw netbeheerder
Wij zorgen ervoor dat u elektriciteit en gas heeft om te 
wonen, werken en leven. Dat doen we ook voor onze ruim  
2,2 miljoen andere klanten in het grootste deel van de 
Randstad, waaronder Den Haag, Utrecht, Rotterdam en het 
Rijnmond haven- en Botlekgebied. Op uw verzoek sluiten  
wij u aan op ons gas- en elektriciteitsnet. 

Voor een aansluiting buiten heeft u  
een buitenkast nodig
Meestal zit de aansluiting inclusief de elektriciteits- en/of 
gasmeter in een meterkast, in een woning of bedrijfspand.  
In uw situatie kan dat niet. Dan installeren we de aansluiting 
buiten. U zorgt in dit geval zelf voor een kast waarin de 
aansluiting en de meters veilig zijn. We noemen deze kast 
een buitenkast; een walkast, bouwaansluiting of permanen-
te aansluiting buiten een pand. 

6 STAPPEN 
UW AANSLUITING IN EEN  
BUITENKAST

STAP 1 
Kies voor een erkend installateur
Het plaatsen en onderhouden van de buitenkast is 
specialistisch werk. Schakel daarom een erkend  
installateur in. Een installateur adviseert u over de 
capaciteit die u voor uw energie nodig heeft. De capaciteit 
bepaalt de grootte van de kast. Uw installateur kan u  
ook helpen bij de volgende stappen. 

STAP 2
Vraag een elektriciteits- en/of gasaansluiting aan
U vraagt deze aan via www.mijnaansluiting.nl.  
Uw aanvraag komt via deze website bij ons terecht. 
Vervolgens krijgt u van ons een offerte voor het in orde 
maken van de aansluiting. Daaronder verstaan wij het 
volgende: 

GROOTVERBRUIK 
Stedin is verantwoordelijk voor de installatie tot de 
meter(s). Hiermee bedoelen we het plaatsen en  
onderhouden van:
• de leidingen en kabels waarmee u op ons net bent  

aangesloten.
• de hoofdaansluitkast (HAK-kast). 

KLEINVERBRUIK 
Stedin is verantwoordelijk voor de installatie tot en met  
de meter(s). Hiermee bedoelen we het plaatsen en 
onderhouden van:
• de leidingen en kabels waarmee u op ons net bent  

aangesloten.
• de elektriciteits- en eventuele gasmeter in uw meter-

kast. Deze meters zijn eigendom van Stedin.
• de hoofdaansluitkast (HAK-kast).
 
KLANTINSTALLATIE 
Als eigenaar van de aan te schaffen buitenkast bent u 
verantwoordelijk voor het (laten) plaatsen en onderhouden 
van de klantinstallatie:
• de bouwkundige voorzieningen. Dit is de ombouw van  

de meter-, bouwkast of meterruimte.
• de groepenkast (stoppenkast) inclusief de hoofd- en 

aardlekschakelaar.
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http://www.mijnaansluiting.nl


We kijken ook naar de toekomstige bestemming van de 
buitenkast. Deze informatie heeft u nodig voor het  
aanvragen van een vergunning, in stap 3. 

STAP 3
Stem af met uw gemeente en eventueel het  
waterschap
Om een buitenkast te plaatsen op openbare grond, heeft u 
toestemming nodig van de gemeente. Ook als u de kast op 
uw eigen grond wilt plaatsen, heeft u soms toestemming 
nodig. Neem daarom contact op met de gemeente en 
vraag wat in uw situatie nodig is voor het plaatsen van 
de buitenkast. Met de gemeente overlegt u over het 
aantal aansluitingen in, de locatie van en het straatwerk 
rondom de kast. Gaat het om een walkast; een buitenkast 
bij een woonboot? Neem dan ook contact op met het 
waterschap. 

STAP 4 
Koop en plaats een geschikte buitenkast
Het aanschaffen en plaatsen van de buitenkast is voor uw 
rekening. U bestelt de kast zelf bij een leverancier van uw 
keuze of bij uw installateur. Zorg er voor dat onze monteurs 
toegang hebben en houden tot de buitenkast. En dat deze 
is geplaatst voordat de monteurs bij u langskomen om u 
op ons net aan te sluiten.  
 
Voor een buitenkast geldt een aantal wettelijke richtlijnen. 
Die staan in de NEN 7244-10, o.a.:
• De buitenkast is van slagvast, stootvast en weerbesten-

dig materiaal met voldoende beschermingsgraad (IP44). 
• De kast bevat voorzieningen die condensvorming  

voorkomen, zoals een goede ventilatie. 
• Tegen de achterwand zit een watervast verlijmde 

multiplex plaat met een minimale dikte van 18 mm. 
• Wilt u ook gastoevoer? Dan moet de kast voldoen aan 

de gestelde eisen voor beluchting en ontluchting.
• De buitenkast moet af te sluiten zijn met een slot,  

erkend door de netbeheerder. Dit is te bestellen op  
www.mksleutels.nl.

STAP 5 
Kies uw energieleverancier
Sluit op tijd een contract af met een energieleverancier 
naar keuze. Zonder leveringscontract kunnen wij u niet 
voorzien van stroom en/of gas.  
 
STAP 6 
Laat de klantinstallatie aanleggen
U bent zelf verantwoordelijk voor het laten aanleggen en 
onderhouden hiervan. Uw erkend installateur kan dit voor 
u in orde maken volgens de NEN1010-norm. Dit gedeelte 
van de installatie bestaat uit alle onderdelen die nodig zijn 
voor de energie- en eventueel gasverbindingen tussen de 
buitenkast en de woning, woonboot of het pand dat u er 
op aansluit. Is de klantinstallatie gereed? En heeft u een 
contract afgesloten met een energieleverancier?  
Dan kunnen wij u direct voorzien van stroom en/of gas, 
nadat we onze aansluiting in orde gemaakt hebben. 

Uw buitenkast, uw verantwoordelijkheid
U bent eigenaar van de buitenkast en klantinstallatie. 
Daarom bent u zelf verantwoordelijk voor het (laten) onder-
houden ervan. Zo voorkomt u dat er een onveilige situatie 
ontstaat. Uiteraard kunt u een erkend installateur vragen om 
dit onderhoud voor u te doen. 

Goed om te weten
• Ontstaat er een onveilige situatie door schade of slecht 

onderhoud aan de kast en/of de klantinstallatie? Dan 
zetten wij onze energietoevoer stop. U heeft dan geen 
elektriciteit en/of gastoevoer meer totdat de kast en/of 
installatie hersteld is.

• Wij moeten altijd toegang hebben tot onze apparatuur in 
uw buitenkast. U mag daarom de buitenkast niet inbouwen 
ter verfraaiing.  

 
Onze contactgegevens
Neem gerust contact met ons op voor vragen over een 
buitenkast. U kunt ons een WhatsApp sturen via  
06 - 469 639 63 of een live chat starten via  
www.stedin.net. We zijn ook bereikbaar via 088 - 896 39 63. 

http://www.mksleutels.nl
http://www.stedin.net
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