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 Betreft 

Gasstoring in uw wijk 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Vanmorgen is tijdens boorwerkzaamheden een waterleiding en de gasleiding van Liander 

geraakt. Hierdoor is water in onze gasleidingen gelopen en hebben circa 1000 huishoudens in 

Velsen Noord momenteel geen gas meer. Wij begrijpen dat dit erg vervelend voor u is. In deze 

brief leest u wat wij doen om te zorgen dat u zo snel mogelijk weer gas heeft.  

 

De gashoofdleiding is afgesloten 

Medewerkers van Liander zijn direct gestart met reparatiewerkzaamheden. Er wordt onderzocht 

waar zich het water en vuil in de hoofdleidingen bevindt. Op dit moment kunnen we u helaas nog 

niet exact vertellen wanneer u weer gas heeft. Het gaat naar verwachting enkele dagen duren 

voordat de laatste huishoudens weer kunnen worden aangesloten. Via 

www.liander.nl/gasstoringvelsen treft u de laatste stand van zaken aan.  

 

Wilt u de gashoofdkraan sluiten en dit kenbaar maken? 

Voor de veiligheid vragen wij u uw gashoofdkraan te sluiten. Wij verzoeken u met een briefje op 

de voordeur te laten weten dat u dit heeft gedaan. Als u dat niet zelf wil doen, dan komen onze 

monteurs, die huis aan huis controleren of de gashoofdkraan is afgesloten, bij u langs. Weet u 

niet exact waar u de hoofdkraan kan vinden kijkt u hiervoor ook op onze website www.liander.nl.  

De kans is klein dat u gas ruikt. Mocht dat toch het geval zijn, dan adviseren wij u zo snel mogelijk 

ramen en deuren te openen en uw gasapparaten (bijvoorbeeld fornuis en cv) af te sluiten. Wij 

adviseren u tevens in huis geen gebruik te maken van  een barbecue en/of campinggas.   

 

Een medewerker van Liander komt de gashoofdkraan weer openen 

Zodra het mogelijk is om de gastoevoer te herstellen, dan komt er een monteur van Liander bij u 

langs om dit op een veilige manier te doen. Hij controleert uw gasleiding en zet de gashoofdkraan 

weer open. Uit veiligheidsoverwegingen mag u dit niet zelf doen. Treft hij u niet thuis? Dan krijgt u 

een brief van ons met verdere instructies. 

  

 



 

 

 

Datum 

15 januari 2014 

Pagina 

2 van 2 

Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.  

NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A. 

 

 

 

 

Voor vragen bent u van harte welkom in ons informatiecentrum in de wijk 

Wij werken de komende dagen met man en macht om deze complexe storing te verhelpen. Om 

uw vragen te beantwoorden, kunt u terecht bij ons informatiecentrum aan het Stratingplantsoen. 

Op onze website is te lezen wanneer het team in de wijk is.  

 

Tegemoetkoming voor het ongemak 

Wij begrijpen dat het erg vervelend is om geen gebruik te kunnen maken van het gas. Wij willen u 

er dan ook op wijzen dat u recht heeft op een vergoeding voor het ongemak van deze storing. Wilt 

u meer weten over de vergoeding of heeft u schade geleden door deze gasstoring? Kijk dan op 

onze website: www.liander.nl/compensatieregeling 

 

Heeft u nog vragen? 

Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak. Heeft u nog vragen over deze brief of maakt u 

zich zorgen? Belt u dan gerust met ons gratis nummer 0800-9009 of kom langs in ons 

informatiecentrum in de wijk. Voor informatie over de stand van zaken kunt u ook terecht op 

www.liander.nl/gasstoringvelsen. U kunt ook terecht bij de gemeente Velsen op telefoonnummer  

025-5567200. 

 

Met vriendelijke groet, 

Liander N.V. 

 

 

 

drs. Jan van Oorschot 

directeur Klant en Markt  
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