AKKOORDVERKLARING
Liander N.V.
Postbus 50
6920 AB Duiven
hierna te noemen ”Netwerkbedrijf ”
verklaart

Technisch beheerder:
Certificeringsnummer :

n.v.t.

Erkenningsnummer : .

hierna te noemen “de installateur”
op grond van de Netcode elektriciteit toestemming te geven om de verzegeling te verbreken of
aan te brengen onder de voorwaarden zoals beschreven in het bijgevoegde contract.
-

na de werkzaamheden heeft u de plicht om vervolgens verzegelingen met een uniek opvolgend
nummer aan te brengen en daarbij uitsluitend gebruik te maken van een: Mega spinner zegel.
De regeling is uitsluitend bedoeld voor elektrotechnische installaties ≤ 80A;

-

in het bijzonder zijn van deze regeling uitgesloten de flatkasten, onderdelen van de
infrastructuur van het Netwerkbedrijf, waarop meerdere individuele elektrotechnische
installaties zijn aangesloten.
De installateur zal de rechten die hij aan deze akkoordverklaring kan ontlenen nimmer aan
derden (met inbegrip van zijn eigen medewerkers voor eigen gebruik) mogen overdragen.
Alle aangetroffen zegels met de toegewezen unieke nummering zullen hem worden
toegerekend.

Het is de installateur verboden:
-

de aansluiting te verplaatsen of verzwaren;

-

de levering van energie te realiseren die om één of andere reden (wanbetaling o.i.d.)
door het Netwerkbedrijf is afgesloten.

-

verzegelingen, aangebracht op aansluitingen > 80A te verbreken.

Het zegelrecht wordt beëindigd:
-

bij misbruik in enigerlei vorm;

-

op verzoek van de installateur;

-

bij beëindiging erkenning van de installateur.
Het Netwerkbedrijf heeft het recht om bij het niet of niet volledige nakomen van de
voorwaarden, welke verbonden zijn aan deze akkoordverklaring, het zegelrecht te beëindigen.
De verklaarde normen en andere voorwaarden welke volgens de Netcode van toepassing zijn
blijven onverminderd van toepassing.
Het zegelrecht gaat in wanneer u de akkoordverklaring voorzien van handtekening en
bedrijfsstempel van Liander retour heeft ontvangen.
Voor akkoord:
……………………………………………………………… (naam installateur)

……………………………………………………………… (naam ondertekenaar)

……………………………………………………………… (functie ondertekenaar)

……………………………………………………………… (handtekening)

……………………………………………………………… (plaats en datum)
_______________________________________________________________________________
Akkoord namens het Netwerkbedrijf:
Liander N.V.
Naam

: ………………………….

Datum

: ………………………….

Stempel

