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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 

7 december 2017 
 

 Onderwerp 

Gasstoring in uw wijk is opgelost 
 

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Gisteravond is gecommuniceerd dat de gasleidingen in uw wijk allemaal schoon zijn gemaakt en 
u – als het van toepassing was – zelf de cv-ketel weer kon opstarten. Het blijft vervelend dat u de 
afgelopen periode mogelijk geen verwarming en warm water had. Juist in deze koude 
decemberdagen. Onze monteurs hebben er alles aan gedaan om het zo snel mogelijk op te 
lossen. Graag geven wij u via deze brief nog extra informatie over de storing.  

 
Werkt uw cv-ketel nog niet? 
Als uw cv-ketel nog niet werkt of wederom een storing aangeeft, adviseren wij u contact op te 
nemen met uw eigen cv-installateur. U kunt er ook één vinden via www.echteinstallateur.nl. 
Helaas kunnen en mogen wij geen werk aan uw cv-ketel verrichten.  
 
Volgende week volgt meer informatie over vergoeding 
Het betreft hier een bijzondere situatie. De komende dagen zoeken wij zorgvuldig uit hoe we 
hiermee om kunnen gaan. De klanten die de afgelopen dagen een melding van een storing bij 
Liander hebben gedaan, informeren wij hier volgende week (week 50) over.  
 
Werkte uw cv-ketel de afgelopen dagen ook niet en heeft u dit niet gemeld? Meld dit dan alsnog 
bij ons via 0800 9009 voor zondag 10 december 17.00 uur. Wilt u nu al meer weten over het 
beleid omtrent schade? Kijk dan op www.liander.nl/schade. 
 

Graag de elektrische kachel inleveren bij het informatiepunt 
Op het informatiepunt van Liander aan de Hogeweg (nabij kruising Calcarlaan 34) kunt u de 
geleende kachel inleveren. Het informatiepunt is donderdag 7 december open  tot 18.00 uur. Komt 

dat niet uit? Wilt u dan contact opnemen met ons via 0800 9009. 
 
Heeft u nog andere vragen? Neem contact met ons op 
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.  
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Voor informatie over de laatste stand van zaken kunt u vandaag ook langskomen bij het 
informatiepunt van Liander. Deze is vandaag nog tot 18.00 uur geopend. Actuele informatie vindt 
u op www.liander.nl/wassenaar. 
 
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 
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Een aantal antwoorden op uw vragen 
 
Wat was de oorzaak?  
Er is vuil in onze gasleidingen terechtgekomen waardoor het gasblok van bepaalde types  
cv-ketels niet meer werkte. Bij vervuiling van het gas schakelt de cv-ketel - uit voorzorg - 
automatisch af. De komende periode wordt nader onderzoek gedaan naar de exacte oorzaak van 
de storing. 
 
Wat heeft Liander gedaan? 
Nadat wij de vervuiling constateerden, hebben we zondag 3 december direct de filters in onze 
gasstations schoongemaakt. Helaas ontvingen we dinsdag 5 december berichten dat 
huishoudens in uw wijk nog steeds problemen ervaarden met hun cv-ketel. Uit nader onderzoek 
bleek dat de hoofdleiding vervuild was. Dit is een bijzondere situatie.  
Dinsdagavond startten we met het inspecteren van de gasleidingen. Na inspecties maakten we 
de gasleidingen schoon. Dit gebeurde stap voor stap door middel van het schoonblazen van de 

leidingen. Woensdagavond 6 december waren de gasleidingen weer schoon en was de oorspronkelijke 

situatie weer hersteld. 

 

Kan ik nog problemen verwachten? 

Er bestaat een kleine kans dat uw cv-ketel een storing krijgt de komende weken. Wij adviseren u in dit 

geval contact op te nemen met uw eigen cv-installateur. U kunt er één vinden op 

www.echteinstallateur.nl. Mochten er zich problemen voordoen, wilt u dan contact opnemen met ons 

via 0800 9009? 

 
Waar kan ik mijn elektrische kachel inleveren? 

Op het informatiepunt van Liander aan de Hogeweg (nabij kruising Calcarlaan 34) kunt u de 
geleende kachel inleveren. Het informatiepunt is donderdag 7 december open  tot 18.00 uur. Komt 

dat niet uit? Wilt u dan contact opnemen met ons via 0800 9009. 
 
Was de situatie veilig? 

We kregen geluiden van een installateur dat de situatie onveilig was. Dat wilden we uiteraard zo 
snel mogelijk onderzoeken. Onderzoeksinstituut Kiwa heeft een aantal controles uitgevoerd op de 
adressen waar het installatiebedrijf een veiligheidsissue vermoedde. Uit deze metingen is 
gebleken dat de installaties veilig zijn en er geen risico is. Daar zijn we blij mee, maar uiteraard 
betreuren we het enorme ongemak dat is ontstaan. 

 


