Zuivere opwek mét op afstand bedienbare aansluiting
•	Liander kan u bij storing en onderhoud op afstand tijdelijk afschakelen
(gemiddeld < 2% gedurende de levensduur van de opwekinstallatie).
• Sneller starten met terugleveren.
•	Compensatievergoeding bij onderbreking langer dan 1 of 2 uur (afhankelijk van
de aansluiting) als gevolg van een storing.

AC6 tijdelijk afschakelen

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Liander via: www.liander.nl/grootzakelijk/contact.

beheert het netwerk voor gas en stroom.

beheert het netwerk voor gas en stroom.
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Hiermee kan Liander bij storing of onderhoud
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Waarom?
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transportbeperking opgelegd? Dan duurt deze
vaak korter, omdat er minder verzwaard hoeft te
worden om u aan te kunnen sluiten.
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Vooral bij storing of tijdens onderhoud leidt dit tot
knelpunten, omdat dan de reservecapaciteit van
het onderstation gebruikt moet worden.

10 Schakelt Liander u in het geval van een storing

langer dan 1 of 2 uur (afhankelijk van de aansluiting)
af? Dan ontvangt u een compensatievergoeding.

