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Disclaimer 
Aan de inhoud van dit document kunnen alleen rechten ten opzichte van Liander nv worden ontleend, 
indien zij door rechtsgeldig ondertekende stukken worden ondersteund. De informatie kan van 
vertrouwelijke aard zijn en alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde(n). Indien u dit document 
onterecht in uw bezit heeft, wordt u verzocht deze te vernietigen. Het is niet toegestaan dit document, of 
delen ervan, te wijzigen, te kopiëren of buiten zijn context te gebruiken. 
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1. INLEIDING 
Netbeheerders staan toe dat erkende Installateurs een hoofdzekering(schroefpatroon) van een 
netbeheerder tot maximaal 3x80A verwijderen/plaatsen. De voorwaarde is dat de zekering waarde die de 
installateur aantreft ook weer herplaatst. Het is niet toegestaan om een hogere waarde in de 
zekeringhouder te plaatsen. 
De uitvoerende voert de werkzaamheden uit volgens de door de Netbeheerder voorgeschreven 
voorwaarden. Dit betekent dat de zekeringen verwijderd worden met een helm en gelaatscherm en dat er 
geïsoleerde handschoenen worden toegepast 
 
2. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

 
 
3. VEILIGHEIDSMIDDEL 
 

 
4. VERWIJDEREN HOOFDZEKERING(EN) 

 Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit. 

 Schakel de klant installatie uit, in overleg met de klant. 

 Verwijder de verzegeling van de huisaansluitkast 

 Pas de persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddel toe. Helm met gelaatscherm, 
isolerende handschoenen en E-isolerende mat 

 Open de huisaansluitkast en verwijder de hoofdzekering(en) 

 Controleer op spanningsloosheid 

 Sluit de huisaansluitkast deksel 

 Start de werkzaamheden in de klant installatie. 
 

5. PLAATSEN HOOFDZEKERING(EN) 

 Pas de persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddel toe. Helm met gelaatscherm, 
isolerende handschoenen en E-isolerende mat 

 Open de huisaansluitkast en plaats de hoofdzekering(en) 

 Controleer op de aanwezigheid van spanning 

 Sluit de huisaansluitkast deksel 

 Schakel de klant installatie in overleg met de klant in. 

 De persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen kunnen ontdaan worden 

 Zegel de huisaansluitkast deksel kruislinks af. 


