
Verklaring: Staat van de elektrische 
installatie en Gereedmelding
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Dit formulier dient minimaal 8 werkdagen voor geplande inbedrijfstelling ingevuld en 

ondertekend ingediend te zijn bij het offerteteam van liander met uw projectmanager 

in de cc.

Onderdeel A

Ondergetekende, vertegenwoordiger van de eigenaar/gebruiker van de middenspanningsinstallatie en/of 

laagspanningsinstallatie achter de aansluiting EANcode: 

voor 

aan de: te: ,

hierna te noemen ‘de afnemer’

I. verklaart over de staat van de installatie (het vrije domein):
1.	 zijn	installatie	en	de	beveiliging	voldoen	aan	de	voorschriften	in	de	paragrafen	2.1.2.,	2.1.4.,	en	2.1.5	van	de	

NetCode Elektriciteit (NCE); daaronder begrepen
2.	 bij	de	dimensionering	van	de	elektrische	installatie	is	rekening	gehouden	met	de	door	Liander	toe	te	passen	

beveiliging	(art.	2.1.4.2	NCE);
3.	 de	elektrische	installatie	bevat	geen	bedrijfsmiddelen	die	tot	invoeding	in	het	net	van	Liander	kunnen	leiden	

(bijvoorbeeld PV-installaties en/of noodstroomaggregaten), tenzij aan de aanvullende voorwaarden voor 
productie-eenheden	zoals	opgenomen	in	paragraaf	2.4.	en	2.5	NCE	wordt	voldaan	(art.	2.1.5.1	NCE);

4.	 de	bedrijfsmiddelen	en	toestellen	aangesloten	op	de	elektrische	installatie	voldoen	aan	de	op	die	bedrijfsmiddelen	
en	toestellen	van	toepassing	zijnde	normen	(art.	2.1.5.3	NCE);

5.	 de	elektrische	installatie	is	bestand	tegen	het	door	de	netbeheerder	ter	plaatse	verwachte	kortsluitvermogen	
(art.	2.1.5.4	NCE);

6. de elektrische installatie en de daarop aangesloten toestellen veroorzaken via het net van de netbeheerder geen 
ontoelaatbare	hinder	(art.	2.1.5.5	NCE);	en

7. de elektrische installatie is gerealiseerd conform richtlijnen in het Bouwbesluit;

II. verklaart ten behoeve van de gereedmelding van de installatie:
1. deze installatie is gereed om onder spanning gezet te worden door het in bedrijf stellen van de aansluiting op 

het	overdrachstpunt	door	Liander;
2.	 de	beveiliging	van	de	elektrische	installatie	(en	onderdelen	daarvan)	is	selectief	ten	opzichte	van	de	beveiliging	

die	Liander	voor	de	aansluiting	toepast	(art.	2.1.4.1	NCE);

III. verklaart dat alle informatie die voor de netbeheerder relevant kan zijn ten aanzien van de aan de elektrische 
installatie	gekoppelde	elektriciteit	verbruikende	en/of	producerende	apparatuur	met	Liander	is	gedeeld,	zoals	de	
aanwezigheid van las-toestellen, apparaten met inschakelverschijnselen of opgestelde WKK installaties.

IV. verklaart dat alle wijzigingen in de installatie die hem bekend zullen worden na ondertekening van deze 
verklaring	en	die	relevant	zijn	voor	de	naleving	van	de	verplichtingen	van	de	afnemer	jegens	Liander	per	omgaande	
schriftelijk	gemeld	worden	aan	Liander.

Datum: 

Handtekening afnemer: 
vervolg blad 2: bevestiging installatieverantwoordelijke



Onderdeel B: Bevestiging Gereedmelding door Installatieverantwoordelijke Middenspanning
(Let op: alleen van toepassing bij een aansluiting op middenspanning of hoogspanning)

Hierbij verklaar ik, 

Als installatieverantwoordelijke werkzaam

 als zelfstandige ondernemer; of 

 in dienst bij te  

handelende in opdracht van de afnemer voor het overdrachtspunt(-en) van de aansluiting met 

EAN :

voorzover	dit	de	onder	mijn	verantwoordelijkheid	vallende	Middenspanningsgedeelte	van	de	installatie	betreft:
“de installatie achter de beveiliging ten dienste van dit overdrachtspunt is gereed om onder spanning gezet  

te worden	door	middel	van	het	in	bedrijf	stellen	van	de	aansluiting	op	het	overdrachtspunt	door	Liander”.		

Datum: 

Bedrijfsnaam:

Naam:

Handtekening:
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