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Postbus 50, 6920 AB  Duiven 

 
Aan de bewoner(s) van dit pand 
 

 Bezoekadres 

Utrechtseweg 68 
Arnhem 
Postadres 

Postbus 50 
6920 AB  Duiven 
 
 
www.liander.nl/wassenaar 

   Datum 

6 december 2017 
 

 Onderwerp 

Problemen met gaslevering aan cv-ketels in uw wijk 
 

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Vanaf vrijdagavond 1 december zijn er in uw wijk problemen met de gaslevering aan een aantal 
types cv-ketels. Hierdoor had een deel van de huizen geen verwarming en geen warm water of 
heeft dat nog steeds niet. Dat is natuurlijk erg vervelend in dit koude weer. Ook vieren veel 
mensen deze dagen het Sinterklaasfeest en dat is niet fijn in een koud huis. We informeren u 
graag over de laatste stand van zaken in deze brief.  
 
CV-ketels werken niet door vervuiling in de gasleiding 
Zaterdagochtend kwamen bij Liander meldingen binnen van klanten waarvan de cv-ketel niet 
meer aanging. Uit controles aan de meters door onze monteur leek in eerste instantie niets mis te 
zijn met de gaslevering. We controleerden de gasdruk en de kwaliteit van het gas. Op 
zondagochtend hebben een cv-installateur en onderzoeksinstituut Kiwa, op verzoek van Liander, 
verdere controles uitgevoerd. Zij vonden vervuiling in het gasblok van de cv-ketel, ook wel de 
brander genoemd. Waarschijnlijk is er vuil in de gasleiding terechtgekomen waardoor het gasblok 
van de cv-ketel niet meer werkt. En u dus geen verwarming of warm water heeft.  
 
Wat doet Liander hier aan? 
Nadat wij vervuiling constateerden hebben we direct de filters in onze gasstations 
schoongemaakt. Helaas heeft dit nog niet tot het gewenste resultaat geleid en werken sommige 
cv-ketels nog steeds niet. Ook zijn er huishoudens waarvan de cv-ketel voor de tweede keer is 
uitgevallen.  
 
Wat kunt u verder van ons verwachten? 
De storing aan de cv-installatie komt waarschijnlijk omdat er ook vuil in de hoofdleidingen zit. Dit 
maken we zo snel mogelijk schoon. Daarvoor zijn we dinsdagavond gestart met het inspecteren 
van de leidingen met een camera. Na inspectie kunnen we een inschatting maken hoe lang het 
duurt om de leidingen schoon te maken. Zodra er meer duidelijk is, laten we u dit weten.  
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Werkt uw cv-ketel niet?  
We hopen dat u niet in de kou heeft gezeten of inmiddels niet meer in de kou zit. Doet uw cv-ketel 
het niet? Laat het ons dan weten. Bij vervuiling van het gas schakelt de cv-ketel automatisch uit 
voorzorg af. Met het herstellen van de cv-installatie kunt u beter wachten tot wij de leidingen 
schoon gemaakt hebben. Anders is er kans op herhaling van de storing. Mocht u twijfelen of uw 
cv-ketel goed werkt, kunt u de gaskraan voor de ketel dichtdraaien. 
 
We vragen om uw geduld en begrip 
Wij realiseren ons dat het niet fijn is om in deze tijd van het jaar zonder verwarming en warm 
water te zitten. Wij vragen u om uw begrip en geduld. 
 
Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op 
Heeft u vragen? U kunt ons 24 uur per dag bereiken op het Nationaal Storingsnummer via 0800 
9009 of stuur een Whatsapp- bericht naar 06 52 797 989.  
 
Voor informatie over de laatste stand van zaken kunt u vanaf vanmiddag 15.00 uur langskomen 
bij het informatiepunt van Liander. Op www.liander.nl/wassenaar maken we het adres bekend 
waar het informatiepunt komt. Ook kunt u op onze website terecht voor de laatste stand van 
zaken. 
 
Information in English 
You can find this letter in English online on www.liander.nl/wassenaar.  
 

Met vriendelijke groet, 
Liander N.V. 
 
 
 
 
ing. Mascha van Vuuren 
directeur Klant en Markt 
 
 


