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N.V. DELTA NUTSBEDRIJVEN
NUTSBEDRIJVEN

Correspondentie-adres:
Postbus 5048
4330 KA Middelburg

Hoofdkantoor:
Poelendaelesingel 10
4335 JA Middelburg
Telefoon: (0118) 69 2111

, Telefax: (0118) 63 8818

Hierbij worden aan u verstrekt de tekening(en) nr s ..
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Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

1. Hoewel wij er naar streven de ligging van onze leidingen zo exact mogelijk op onze tekeningen aan
te geven, is het mogelijk, bijvoorbeeld door grondverzakking of niet aan ons doorgegeven werkzaamheden
in de grond, dat de oorspronkelijk juiste tekening niet meer geheel met de werkelijkheid overeenkomt.

2. In de meeste gevallen zijn geen huisaansluitingen op onze tekeningen aangegeven; voor zover de
liggingsgegevens daarvan niet zijn verstrekt kunt u deze opvragen op ons districtskantoor
te Teç f'....) P,u/L.,W\.- ' .
Dit geldt ook voor de globale diepte waarop de leidingen liggen.

3. Op grond van de punten 1 en 2 is het noodzakelijk dat op regelmatige afstanden proefsleuven gegraven
worden, ook al bestaat schijnbaar absolute zekerheid. Bij het graven parallel aan onze leidingen dient
rekening te worden gehouden met de mogelijke afwijkingen en ook met de afmetingen van voorkomende
in de leiding opgenomen hulpstukken.

4. Met nadruk wijzen wij erop dat informatie vooraf gevraagd dient te worden.
U kunt daartoe gebruik maken van de door KLlC-Zuid/KLIC-West uitgebrachte Bedrijvengids, waarin
per gemeente de ter plaatse opererende kabel- en leidingbeheerders staan vermeld.

5. Wij verzoeken u deze tekeningen niet af te geven aan aannemers die op basis hiervan werken gaan
uitvoeren. Het is voor ons van belang dat de betreffende aannemer zich (tenminste drie werkdagen voor
de aanvang van het werk) met het Kabel- en Leidingeninformatiecentrum (KLlC) in verbinding stelt:
- KLlC-Zuid (tel. 06-821 23 13, fax (073) 547 87 00) voor de provincies Zeeland en Noord-Brabant en
- KLiC-West (tel. 06-83 00, tax (030) 294 62 69) voor de provincie Zuid-Holland (Goeree-Overflakkee).

\ Wij gaan ervan uit dat u in uw bestekken een verplichting daartoe voor de aannemers opneemt.

6. Wij vertrouwen erop dat u, ook wanneer het werk door derden wordt uitgevoerd, alles zult doen om
beschadiging van onze eigendommen te voorkomen. Zou toch schade optreden tijdens door u uitgevoerde
werkzaamheden, dan zullen wij u aansprakelijk moeten stellen.

Hoogachtend, -----T-EKË~NG· MAG'-t~Nb;Ä'Ö~~ntvangst/akkoord,
DEZE JKE TOESTEMMING NIET I
SCHRIFTELI N TER INZAGE WORDEN
AAN DERDE
GEGEVEN.
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