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geen belang = Deze netbeheerders hebben geen kabels of leidingen liggen in
het opgegeven graafgebied (geen belang).

	
  
	
  

Let op: voor aanvang van uw werkzaamheden dient u ten alle tijde te
controleren of u alle papieren en tekeningen heeft ontvangen. Is uw set
compleet dan pas kunt u aanvangen met uw werkzaamheden.

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Datum

03-01-2017 18:37

KLIC

Onderwerp

Ontvangstbevestiging Oriëntatieverzoek
17O000509
Blad

1 van 3

Geachte heer, mevrouw,
Het Kadaster heeft een Oriëntatieverzoek ontvangen
Het meldnummer van de Klic-melding is:
Het ordernummer van de Klic-melding is:
De referentie van de Klic-melding is:

17O000509
9807295179/10
0117.022

Hieronder treft u de gegevens aan van de melding en het overzicht, per thema, van beheerders met een belang in
het opgegeven gebied. Het is mogelijk dat netbeheerders meerdere thema's in beheer hebben.
Uit de brief die u ontvangt bij de levering, kunt u opmaken voor welke thema's deze netbeheerders informatie hebben
geleverd.
Let op: met een Oriëntatieverzoek kunt u in een vroeg stadium inzicht krijgen in de ligging van kabels en leidingen.
Met een Oriëntatieverzoek mag u echter geen graafwerkzaamheden verrichten.
Gegevens aanvrager
Naam
E-mailadres
Relatienummer
Bedrijf
Adres
Postcode / Plaats
Land
Telefoon
Fax
Datum aanvraag
Aard graafwerkzaamheden
Oriëntatiegebied
RD-coördinaten

Dichtstbijzijnd adres
Huisaansluitschets voor de adressen

Doormalen
support2@klicmelding.nl
656710
Graafmelding.nl
De Hoekakker 16
5561CE, RIETHOVEN
NL
084-0031434
084-0031434
03-01-2017 18:37
Woonrijp maken
[(129716,392793), (129705,392758), (129724,392738),
(129747,392738), (129796,392735), (129824,392770),
(129716,392793)]
Dorpsplein 18, 5133AM Riel
Dorpsplein 18, 5133AM Riel

Overzicht van beheerders met een belang in het opgegeven gebied:

Bezoekadres

Hofstraat 110,
7311 KZ Apeldoorn

Datum

03-01-2017 18:37
Onderwerp

Ontvangstbevestiging Oriëntatieverzoek
17O000509
Blad

2 van 3

Beheerder
Enexis B.V.

Contactpersoon
KLICINFO

E-mail
Tel
klicinfo@enex 0888577271
is.nl

Fax
0388527646

Gemeente Goirle

Brakel

(013) 531 05 93

Brabant Water

Regio Midden

0736838949

water

KPN B.V.

Klic-loket

Reggefiber
Operator B.V.

Regio Zuid

Ziggo B.V.

Network
Infrastructure
South

t.vanbrakel@
goirle.nl
regiomiddena
dministratie@
brabantwater.
nl
orderintakepl
an@kpn.com
kliczuid@reggefi
ber.nl
topografie.zui
d@office.zigg
o.nl

Thema
gas hoge druk
gas lage druk
laagspanning
middenspanning
riool vrijverval

(013) 531 06
33
0736838900

(030) 255 33
34
0548800893

0887174402

datatransport
datatransport

0887173711

datatransport

Datum

03-01-2017 18:37
Onderwerp

Ontvangstbevestiging Oriëntatieverzoek
17O000509
Blad

3 van 3

Grafische weergave van het gebied:

25 m

Datum

GEO

03-01-2017

KLIC-ONLINE

Onderwerp

Klic-melding 17O000509 - 1
Klantreferentie

0117.022
Blad

1 van 3

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied.
Het meldnummer van de Klic-melding is:
Het ordernummer van de Klic-melding is:
De referentie van de Klic-melding is:
De levering heeft de status:

17O000509
9807295179/10
0117.022
Levering compleet - 03-01-2017 19:06

Hierin kunt u zien of de informatie over de kabels en leidingen van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen.
•

Het is mogelijk dat u van een bepaalde netbeheerder uit de ontvangstbevestiging geen informatie (melding geen
belang) of slechts een algemene bijlage hebt ontvangen. In deze gevallen is dan gebleken dat de netbeheerder
geen kabels en leidingen beheert in het door u opgegeven gebied.

•

Ook kan het voorkomen dat een netbeheerder een leeg PNG-bestand heeft geleverd. Dit kan betekenen dat er
geen kabels en leidingen in het door u opgegeven gebied zijn, maar dat wel een huisaansluitschets en/of een
Eisvoorzorgsmaatregel voor dat betreffende thema is geleverd.

•

In geval netbeheerders hebben aangegeven meerdere thema's in het door u opgegeven gebied te beheren, kan
het voorkomen dat u niet van al deze thema's informatie hebt ontvangen. Ook hierbij geldt dat enkel de
informatie is verstrekt van de kabels en leidingen die daadwerkelijk in het door u opgegeven gebied gelegen
zijn.

•

Achter het ordernummer geven we een extra ID mee. Als u een tracémelding hebt gedaan dan bevat het
ordernummer meerdere ID’s.

Dichtstbijzijnd adres
Dorpsplein 18, 5133AM Riel

Bezoekadres

Hofstraat 110,
7311 KZ Apeldoorn

Datum

03-01-2017
Onderwerp

Klic-melding 17O000509 - 1
Klantreferentie

0117.022
Blad

2 van 3

Netbeheerders met belangen
In het onderstaande overzicht vindt u de netbeheerders die belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

Netbeheerder
Enexis B.V.
Enexis B.V.
Enexis B.V.
Brabant Water
Gemeente Goirle
KPN B.V.
Reggefiber Operator B.V.
Ziggo B.V.

Thema
gas lage druk
laagspanning
middenspanning
water
riool vrijverval
datatransport
datatransport

Opgenomen in deze levering?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Alleen bijlage(n)
Ja

Lijst met bestanden in deze levering
Hieronder vindt u een lijst met alle bestanden die u in deze levering aan dient te treffen.

LI_17O000509_1.pdf
LI_17O000509_1.xml
LG_middenspanning_Enexis_0000729946_17O000509.png
MV_middenspanning_Enexis_0000729946_17O000509.png
AN_middenspanning_Enexis_0000729946_17O000509.png
LG_gas+lage+druk_Enexis_0000729946_17O000509.png
MV_gas+lage+druk_Enexis_0000729946_17O000509.png
AN_gas+lage+druk_Enexis_0000729946_17O000509.png
LG_laagspanning_Enexis_0000729946_17O000509.png
MV_laagspanning_Enexis_0000729946_17O000509.png
AN_laagspanning_Enexis_0000729946_17O000509.png
BL_Enexis_0000729946_17O000509_BriefAlgemeen_2014_O.pdf
LG_water_bw_0000551269_17O000509.png
MV_water_bw_0000551269_17O000509.png
AN_water_bw_0000551269_17O000509.png
BL_bw_0000551269_17O000509_brief.pdf
LG_riool+vrijverval_vdbgemgoirle_0000585941_17O000509.png

Datum

03-01-2017
Onderwerp

Klic-melding 17O000509 - 1
Klantreferentie

0117.022
Blad

3 van 3

AN_riool+vrijverval_vdbgemgoirle_0000585941_17O000509.png
BL_vdbgemgoirle_0000585941_17O000509_Voorwaarden+gemeenten+v3.pdf
BL_vdbgemgoirle_0000585941_17O000509_Belang+orientatie.pdf
LG_datatransport_KPN_0000546663_17O000509.png
MV_datatransport_KPN_0000546663_17O000509.png
AN_datatransport_KPN_0000546663_17O000509.png
HA_datatransport_KPN_0000546663_17O000509_5133AM_18.PDF
BL_KPN_0000546663_17O000509_Brief-belang.PDF
ET_KPN_0000546663_17O000509.png
PT_KPN_0000546663_17O000509.png
BL_Reggefiber_0000579733_17O000509_Brief-GeenBelang+Regio+Zuid.pdf
LG_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_17O000509.png
MV_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_17O000509.png
AN_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_17O000509.png
TB_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_17O000509_Regiobrief.pdf
PT_Ziggo+BV_0000546674_17O000509.png
GB_17O000509.png
GP_17O000509.png
LP_17O000509_1.pdf

Toelichting:
LI: leveringsinformatie (dit bestand)
LG: kaartlaag met de ligging van het net
AN: kaartlaag met de annotatie bij het net
EV: bijlage met Eisvoorzorgsmaatregel
HA: huisaansluitschets
ET: eigen topografie
GB: GBKN ondergrondkaart
GP: grootschalige plantopografie

LI: leveringsinformatie (xml-document)
MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net
TB: themabijlage
DK: detailkaart
BL: algemene bijlage
PT: plantopografie
LP: Liggings PDF (gebundelde pdf met alle kaarten)

Attentie zeer belangrijke informatie !
Leidingen met Gevaarlijke inhoud of hoge waarde.
Zodra u gaat graven in de nabijheid van netten met gevaarlijke inhoud
of met hoge waarde, is een aantal bepalingen van kracht. Beschadiging
van deze netten kan tot ernstige gevolgen leiden. Dat willen we graag
voorkomen. In de eerste plaats is het noodzakelijk dat u zo snel
mogelijk contact opneemt met de beheerder van het net.
Eerst afspraken maken, dan graven
U mag pas starten met graafwerkzaamheden zodra u met de beheerder van het net met
gevaarlijke inhoud of met hoge waarde afspraken heeft gemaakt over te nemen voorzorgsmaatregelen. Dat geldt ook wanneer de aangegeven veiligheidsstrook in uw graafpolygoon
valt. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en aanwezig zijn op de
graaflocatie. Zowel de beheerder als u leggen daarmee vast welke voorzorgsmaatregelen
getroffen gaan worden.

Spreek snel af
Wanneer duidelijk is dat binnen uw graafpolygoon een net met gevaarlijke inhoud of met
hoge waarde aanwezig is, plan dan meteen een afspraak met de beheerder van dit net.
De beheerder heeft maximaal drie werkdagen de tijd om aan te geven welke
voorzorgsmaatregelen nodig zijn en om ter plaatse de ligging van het net aan te wijzen.
Het is dus niet altijd mogelijk om direct na ontvangst van het kaartmateriaal te kunnen
starten met graven in een graafpolygoon waar een net met gevaarlijke inhoud of met hoge
waarde aanwezig is.

Binnen mijn graafpolygoon?
Als binnen de graafpolygoon netten met gevaarlijke inhoud aanwezig zijn, ziet u dat op de
papieren van uw klic-melding. De beheerder van een net met gevaarlijke inhoud geeft vaak
een veiligheidsstrook rond zijn leiding aan.
Netten met hoge waarde zijn netwerken die voor de beheerder of de gebruikers van dat
netwerk een hoog belang hebben. De beheerder kan aan deze netwerken het label 'net met
hoge waarde' geven.

Safety first !
Klicmelding.nl en Graafmelding.nl zijn handelsnamen van Graafmelding.nl BV (KvK 53112016)

50 m

Ziggo BV datatransport

KPN datatransport

vdbgemgoirle riool vrijverval

bw water

Enexis middenspanning

Enexis laagspanning

Enexis gas lage druk

Klic-melding: 9807295179/10 17O000509 - 1
Verzamelkaart (alle thema's)

Aanvraagdatum: 03-01-2017
Status: Levering compleet

Blz 1 van 8
03-01-2017 19:06

Klic-melding: 9807295179/10 17O000509 - 1
Themakaart: Enexis gas lage druk

Aanvraagdatum: 03-01-2017

Contact:

Beschadigingsnummer:

KLICINFO
klicinfo@enexis.nl
0888577271

0800-9009

50 m

Storingsnummer:

0800-9009

Blz 2 van 8

Klic-melding: 9807295179/10 17O000509 - 1
Themakaart: Enexis laagspanning

Aanvraagdatum: 03-01-2017

Contact:

Beschadigingsnummer:

KLICINFO
klicinfo@enexis.nl
0888577271

0800-9009

50 m

Storingsnummer:

0800-9009

Blz 3 van 8

Klic-melding: 9807295179/10 17O000509 - 1
Themakaart: Enexis middenspanning

Aanvraagdatum: 03-01-2017

Contact:

Beschadigingsnummer:

KLICINFO
klicinfo@enexis.nl
0888577271

0800-9009

50 m

Storingsnummer:

0800-9009

Blz 4 van 8

Graafmelding.nl
T.a.v. : Doormalen
De Hoekakker 16
5561 CE RIETHOVEN

Datum

Klicnummer

Ordernummer

03.01.2017

17O000509

0007504829

Betreft : Leidinginformatie na Oriëntatie Melding
Geachte heer/mevrouw,
U heeft een oriëntatieverzoek gedaan voor de graaflocatie:
- Woonplaats : Riel
- Straatnaam : Dorpsplein
- Nabij Huisnr : 18
Graag reageren wij op deze melding. Wij attenderen u erop dat u met een oriëntatieverzoek geen machinale
grondroeringswerkzaamheden mag verrichten. U bent wettelijk verplicht voor aanvang van de werkzaamheden
een graafmelding te doen.
Aanwezigheid kabels en leidingen
In onderstaand overzicht kunt u zien welke thema’s aanwezig zijn van Enexis in het gebied dat u hebt aangegeven
als graaflocatie.
Midden Spanning

Gas Hoge Druk

Laag Spanning

Gas Lage Druk

Op de bijgevoegde tekening(en) is aangegeven waar de kabels en leidingen zich bevinden. De tekeningen zijn
uitsluitend gebaseerd op de leggingsgegevens voor zover die bij ons bekend zijn. De exacte ligging, zowel in
horizontale (x,y) als verticale (z) richting, kan door tal van oorzaken, waar op wij geen invloed hebben, afwijken.
Contactgegevens
Voor meer informatie kunt u ons bereiken op onderstaand e-mail adres:
klicinfo@enexis.nl
Meer informatie over het verrichten van graafwerkzaamheden nabij onze kabels en leidingen, kunt u vinden in de
Enexis brochure “voorkom schade, graaf zorgvuldig".
https://www.enexis.nl/Documents/brochures/brochure-graaf-zorgvuldig-klic-noord-en-zuid.pdf
Verdere informatie vindt u ook op de site van Netbeheer Nederland onder publicaties:
http://www.netbeheernederland.nl/themas/dossier/documenten/?dossierid=11010052&title=Graafschade&tab=
3
Met vriendelijke groet,
René Gerrits
Teammanager Preventie Graafschade

Klic-melding: 9807295179/10 17O000509 - 1
Themakaart: bw water

Aanvraagdatum: 03-01-2017

Blz 5 van 8

Contact:

Beschadigingsnummer:

Toezichthouder(s):

Regio Midden
regiomiddenadministratie@brabantwater.nl
0736838900

073-6838888

via administratie van de regio (zie brief)
regioadministratiexxx@brabantwater.nl
073-6838888

50 m

Storingsnummer:

073-6838888

B ra b an t W a te r N .V .
T elefoon 0 7 3 6 8 3 8 8 8 8
F ax 0 7 3 6 8 3 8 9 9 9
In tern et w w w .brab an tw ate r.n l
K indersite w w w .duikin b ra b a n tw a te r.n l

Graafmelding.nl
Doormalen
De Hoekakker 16
5561 CE RIETHOVEN

P o stad res P o s tb u s 1 0 6 8
5 2 00 B C ‘s-H erto g enbo sch
B ezo ekadres M ag istra te n la a n 2 0 0
5 2 23 M A's -H e rtog enbo sch

Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van uw KLIC-melding delen we u mee, dat er leidingen van ons bedrijf
aanwezig zijn in het door u aangegeven gebied. In de bijgevoegde bestanden zijn die leidingen
aangegeven.

D a tum
3 ja n u ari 2 0 1 7
O n d erw erp
K L ICm
- elding

De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens in de
graafmelding. Bij het voorbereiden en uitvoeren van graafwerkzaamheden dient u zich
rekenschap te geven van de bepalingen omtrent zorgvuldig graven, zoals ondermeer
omschreven in de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten en de richtlijn
Voorkomen van graafschade van het CROW.

U w k e n m erk
1 7O 000509

H an d elsre g is te r

Voor de goede orde merk ik op dat de diameters van de leidingen zijn aangegeven in
millimeters.
Wij beschikken helaas niet in alle gevallen over de (volledige) gegevens van de ligging van
onze aansluitleidingen. Van aansluitleidingen waar geen maatvoering bij staat is de ligging
onbekend. Tevens kan het voorkomen dat er in het door u aangegeven gebied meer
aansluitleidingen aanwezig zijn dan in onze bestanden is weergegeven.
Wij verzoeken u met deze omstandigheden rekening te houden en deze leidingen te allen tijde
te lokaliseren door het maken van proefsleuven en hierbij de regels van zorgvuldig graven in
acht te nemen.

De bijgevoegde gegevens worden verstrekt in het kader van de WION melding die door u is
gedaan. Alle door Brabant Water verstrekte gegevens dienen als vertrouwelijk te worden
behandeld en na gebruik te worden vernietigd.
Wij vertrouwen erop dat we u voldoende hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen over de
verstrekte informatie, dan kunt u telefonisch contact opnemen met 073-6838900 of per mail via
regiomiddenadministratie@brabantwater.nl.
Voor het melden van schades kunt u bellen met telefoonnummer 073-6838000.
Met vriendelijke groet,
Regio Midden

1 6 005077

Klic-melding: 9807295179/10 17O000509 - 1
Themakaart: vdbgemgoirle riool vrijverval

Aanvraagdatum: 03-01-2017

Contact:

Beschadigingsnummer:

A.G.H.P.J. Brakel
t.vanbrakel@goirle.nl
0135310633

013-5310610

50 m

Storingsnummer:

013-5310610

Blz 6 van 8

Voorwaarden en richtlijnen:
1. Bij werkzaamheden in de nabijheid van infrastructuur van onze opdrachtgever
dien(t)en:
a. de ontgraving handmatig te geschieden.
b. rekening te worden gehouden met zowel horizontale als verticale speling tussen de
werkelijke ligging van de kabels/leidingen en de op tekening(en) aangegeven
maatvoering.
c. de juiste ligging van de kabels/leidingen te worden vastgesteld.
d. zonodig de kabels/leidingen op deskundige wijze te worden opgevangen en tegen
mechanische schade beschermd te worden en deze na de werkzaamheden op de
oorspronkelijke plaats te worden teruggelegd.
e. aanwijzingen, gegeven door de daarmede belaste medewerkers van onze
opdrachtgever met betrekking tot de veilige ligging van de kabels/leidingen, onverwijld
te worden opgevolgd.
f. de aanvulgrond onder en/of boven de kabels/leidingen, vrij van puin etc. doelmatig
te worden verdicht.
g. met het oog op de bereikbaarheid van de kabels/leidingen en inspectieputten
dienen obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen, etc., welke boven dan
wel binnen een afstand van 50 cm. van de kabel/leidingroute(s) aanwezig zijn, op
eerste aanzegging van de medewerker genoemd onder e. te worden verwijderd, zodat
de mogelijkheid tot het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels/leidingen en
Inspectieputten van onze opdrachtgever ten allen tijde gewaarborgd blijft.
h. de kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de
infrastructuur t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden worden verhaald op de
veroorzaker.
2. De gegevens op bijgevoegde door onze opdrachtgever gewaarmerkte tekening(en)
zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden. Bij
afwijkende werkzaamheden dient opnieuw overleg te worden gepleegd.
3. Alle verstrekte informatie welke door Van den Berg Infrastructuren uit naam van onze
opdrachtgever is verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot de tekeningen, inzake het in
deze brief bedoelde project, kan slechts door geadresseerde worden aangewend voor
het project tot twintig (20) werkdagen na ontvangst van de betreffende informatie. Al
het voorgaande staat los van alle rechten en verplichtingen van alle partijen welke
voortvloeien uit de Telecommunicatiewet. Onder voorbehoud van alle rechten en
weren.
4. De voorwaarden en richtlijnen evenals de gewaarmerkte tekening(en) dienen te allen
tijde op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan een door onze opdrachtgever
belaste medewerker te worden getoond.
5. Bij het veroorzaken van schade door u of derden aan de infrastructuur van onze
opdrachtgever dient direct contact opgenomen worden met de storingsdienst zoals
vermeld in de brief welke bij de het verzoek tot opgave kabels en leiding is bijgesloten.
6. Indien er door u of derden een weesleiding wordt geconstateerd binnen de gemeente
grenzen van onze opdrachtgever dient u deze weesleiding te melden bij het Kadaster.
Tevens dient van deze weesleiding de horizontale ligging te worden vermeld naar het
Kadaster zodat deze weesleiding kan worden verwerkt in de gemeentelijke kabel en
leiding gegevens.
Inlichtingen:
Van den Berg Infrastructuren, Afdeling Kabels en Leidingen beheer, telefoon 0172 - 63 20 32
telefax 0172 - 63 21 20

Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van uw oriëntatiemelding deelt Geodan Van den Berg bv u mede dat op de door u
aangegeven locatie(s) kabels, leidingen en/of buizen van Gemeente Goirle aanwezig zijn.
Hierbij stuurt Geodan Van den Berg bv u de bijgevoegde tekening(en) en overige informatie betreffende
de in uw graafmelding genoemde plaatsen. U wordt verzocht genoemde gegevens over de ligging van
kabels, leidingen en/of buizen door te geven aan uw personeel en uw eventuele onderaannemers.
Genoemde tekeningen dienen bovendien op de plaats van uitvoering van de werkzaamheden aanwezig
te zijn.
Onze opdrachtgever Gemeente Goirle heeft zich ingespannen om de locatie(s) van haar kabels,
leidingen en/of buizen nauwkeurig aan te geven op de verstrekte tekening(en) en overige informatie.
Gemeente Goirle en Geodan Van den Berg bv aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor deze aan
u verstrekte gegevens. Deze gegevens kunnen immers verouderd, onjuist of onvolledig zijn door allerlei
omstandigheden zoals bijvoorbeeld een te vroege melding van de voorgenomen (graaf) werkzaamheden
bij het Kadaster, inklinking van de grond, aardverschuivingen en kabelwerkzaamheden van derden etc.
Mochten naar aanleiding van deze oriëntatiemelding graafwerkzaamheden voortvloeien, wordt u geacht
een graafmelding bij het Kadaster te doen. De infrastructuur van onze opdrachtgever Gemeente Goirle is
aan wijziging onderheven. Hierdoor kunnen de gegevens die worden verstrekt voor deze
oriëntatiemelding verouderd zijn als u met de werkzaamheden gaat beginnen.
Voordat u tot de door u geplande werkzaamheden overgaat dient u dan ook de ligging van de kabels
en/of leidingen te verifiëren aan de hand van de door u aangevraagde graafmelding. Alle B.O.B.
maatvoering is ten opzichte van het N.A.P. Zo dient u langs het tracé van uw werkzaamheden de exacte
plaats van de kabels, leidingen en/of buizen daadwerkelijk op te zoeken door middel van het maken van
proefsleuven en/of het gebruik van elektronische kabel- of leidingzoekers. Tevens dient u blootliggende
kabels, leidingen en/of buizen te beschermen tegen beschadigingen. Indien u de kabels en/of leidingen
niet op de aangegeven locatie aantreft dient u contact op te nemen met Geodan Van den Berg bv op
telefoonnummer 0172 – 63 20 32, om de methode om de ligging van de kabels en/of leidingen vast te
stellen af te stemmen. Pas wanneer u de ligging van alle mogelijk aanwezige kabels en/of leidingen heeft
geverifieerd en heeft vastgesteld en gecontroleerd dat de uit te voeren werkzaamheden geen schade
kunnen aanrichten aan de kabels en/of leidingen kunnen uw werkzaamheden op de wijze zoals
beschreven in de ‘richtlijn zorgvuldig graafproces’ van het CROW (www.crow.nl) worden uitgevoerd.
Verder verwacht de Gemeente Goirle en Geodan Van den Berg bv dat u zorgvuldig te werk zult gaan en
geen schade zult toebrengen aan kabels, leidingen en/of buizen van Gemeente Goirle. Mocht er ondanks
alle door u getroffen voorzorgsmaatregelen toch schade aan deze kabels, leidingen en/of buizen
ontstaan, dan dient u contact op te nemen met de storingsdienst onder telefoonnummer:
013 – 531 06 10.
Geodan Van den Berg bv vertrouwt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Indien u niet alle informatie heeft ontvangen of indien u nog vragen heeft, dan dient u contact op te nemen
met afdeling Kabels en Leidingen beheer van Geodan Van den Berg bv 0172 - 63 20 32.
Hoogachtend,
Geodan Van den Berg bv
P. Straver
Technical Services
Alle informatie, op de door ons meegeleverde tekeningen, vertegenwoordigt kabels, leidingen en/of
buizen van Gemeente Goirle.
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Bijlage(n)

Geachte Dhr/Mevr. Doormalen,
Naar aanleiding van uw deelt KPN u mede, dat op de door u aangegeven locatie kabels en of
leidingen van KPN aanwezig zijn, zoals weergegeven op bijgevoegde gebiedsinformatie.
Ons gehele kabel- en leidingnetwerk is in drie netten opgebouwd, zijnde een core-net (Core), een
accessnet (ASN) en een Trilinknet (Tri). De ligging van deze netten is in één kaartlaag
weergegeven. In deze kaartlaag is van ieder net apart de bijbehorende aantallen kabels- en
leidingen in de geul, inclusief bijbehorende maatvoering en annotatie, weergegeven.
Detailkaarten zijn, indien van toepassing, apart bijgevoegd.
De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens van uw
oriëntatiemelding. Voor nadere informatie of het beantwoorden van vragen over de geleverde
gebiedsinformatie kunt u contact opnemen met onze helpdesk gebiedsinformatie.
Telefoonnummer helpdesk gebiedsinformatie: 030-255 33 34
Als gevolg van uitgevoerde werkzaamheden kan ons kabel- en leidingnetwerk zijn gewijzigd
tussen de datum van verstrekking van deze brief en de uitvoering van uw eventuele
graafwerkzaamheden in de (nabije) toekomst.
Op basis van deze melding mogen geen graafwerkzaamheden van mechanische aard worden
verricht. Daarvoor dient u een in het bezit te zijn van een graaf- of calamiteitenmelding.
Hoogachtend,

KPN B.V.
Consumer Operations Infra Services
Infra Beheer & Onderhoud

KPN B.V.
Consumer Operations Infra Services
Infra Beheer & Onderhoud
Stationsstraat 115
3811 MH Amersfoort

Correspondentieadres
Postbus 3053
3800 DB Amersfoort

KPN B.V.
Handelsregister
K.v.K. Haaglanden
nr. 27124701
NL 009292056B01
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Disclaimer:
1) Het kan voorkomen dat het totale bericht van de door KPN te leveren gebiedsinformatie
groter of gelijk was aan 15 MByte als gevolg van het aantal gevraagde huisaansluitingen
en of bijlagen. Als dit geval is, dan zijn deze huisaansluitingen en of bijlagen niet naar u
meegestuurd via Klic-online. Deze worden apart via email nagezonden.
2) Het kan voorkomen dat er een lege PNG is bijgesloten. Echter, KPN heeft wel een belang
omdat er huisaansluitschetsen bij betrokken zijn die u hebt aangevraagd.
3) Voor vragen over het gebruik van de viewer, Klic-online, het downloaden vanuit Kliconline, etc., dient u zich te wenden tot het Kadaster. Zie hiervoor www.kadaster.nl/klic.
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Ziggo BV
Afd Network Infrastructure South
Postbus 4220
5604EE Eindhoven
Melding: 17O000509

Eindhoven, 03/01/2017

Geachte mevrouw / heer,
Naar aanleiding van uw graaf/calamiteitmelding via KLIC-online delen wij u mede dat er in het door u
opgegeven gebied kabels/leidingen van ons bedrijf aanwezig zijn.
Hierbij sturen wij u de gegevens die betrekking hebben op uw KLIC-aanvraag. Wij verzoeken u deze
informatie over de ligging van glasvezel-, coaxkabels, leidingen en / of buizen door te geven aan uw
uitvoerend personeel en / of onderaannemers. Genoemde gegevens moeten, overeenkomstig de
wetgeving, tijdens de uitvoering van de grondroerders activiteiten op het werk aanwezig zijn.
Ten gevolge van uitgevoerde werkzaamheden kan het kabelnet gewijzigd zijn tussen de datum van
verstrekking van de gegevens en de uitvoering van uw werkzaamheden. De maximale geldigheid van
een KLIC-melding is 20 werkdagen, indien de graafwerkzaamheden daarna plaatsvinden dient u een
nieuwe KLIC-melding te doen.
Wij hebben er alles aan gedaan om de locatie van onze glasvezel- , coaxkabels, leidingen en / of
buizen nauwkeurig aan te geven in de verstrekte gegevens. Er kunnen echter afwijkingen zijn
ontstaan van de werkelijke ligging door bijvoorbeeld inklinking van grond, grondverschuiving en / of
door grondwerken van derden. Het is derhalve van belang de exacte plaats van de glasvezel-,
coaxkabels, leidingen en / of buizen daadwerkelijk op te zoeken door het maken van proefsleuven.
Tevens dient u de tijdens het werk blootliggende glasvezel-, coaxkabels, leidingen en / of buizen te
beschermen tegen beschadiging.
De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens in de
aanvraag. Mocht u nog aanvullende informatie nodig hebben dan verzoeken wij u contact op te
nemen met onderstaand emailadres of telefoonnummer.

topografie.zuid@office.ziggo.nl

088 7174 402

Indien er afwijkende ligging wordt geconstateerd overeenkomstig de bepalingen in artikel 17 van de
Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), dient u dit per omgaande aan het Kadaster
te melden.
Wij attenderen u erop dat beschadiging van de glasvezel- , coaxkabels, leidingen en / of buizen
ernstige storingen in de dienstverlening aan duizenden klanten van Ziggo kan veroorzaken. Daarom
verwachten wij dat u, conform de CROW-publicatie-250 “ Richtlijn zorgvuldig graafproces”, de
werkzaamheden zult uitvoeren. Mocht er desondanks toch schade aan onze glasvezel- , coaxkabels,
leidingen en / of buizen ontstaan, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze storingsdienst
onder bovenstaande telefoonnummer onder optie 1.
Dit is tevens van belang voor uw eigen veiligheid. De kosten die voortvloeien uit schade en/of
omleggingen aan en van de infrastructuur worden verhaald op de veroorzaker.

Ziggo BV
Afd Network Infrastructure South
Postbus 4220
5604EE Eindhoven
Melding: 17O000509

Eindhoven, 03/01/2017

Bij een melding kan het voorkomen dat U van een gebied 2 keer een terugkoppeling ontvangt van
Ziggo. Houd er rekening mee dat de 2 terugkoppelingen verschillende netwerkinformatie bevatten. Ze
zijn dus niet identiek, bevatten verschillende netwerkinformatie en zijn beide van toepassing op
dezelfde melding”.

Met vriendelijke groeten
Ziggo

Afd Network Infrastructure South

Reggefiber ttH bv

Regio Zuid
Prof. Dr. Dorgelolaan 40
5613 AM Eindhoven
Postbus 1046
5602 BA Eindhoven
klic-zuid@reggefiber.nl
www.reggefiber.nl
KvK 8140371
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Graafmelding
Uw referentie
17O000509

Datum
03-01-2017
Reggefiber ttH bv
T +31 (0)548 80 08 00
I www.reggefiber.nl

Beste Doormalen,
Naar aanleiding van uw Klicmelding 17O000509 geven wij te kennen dat
Reggefiber ttH b.v. GEEN belang heeft op de locatie(s) waar de
werkzaamheden plaats vinden.
Met vriendelijke groet,
Reggefiber ttH b.v.
Regio Zuid, afdeling Beheer.
Voor melden van graafschade
Voor vragen over klicmeldingen

T: +31 (0)88 006 3700
T: +31 (0)548 800 893

