
 

 

Handleiding OVL-portaal 
 
In deze handleiding leggen wij uit hoe u een nieuwe aansluiting voor openbare verlichting (OVL) 
aanvraagt of een bestaande aansluiting wijzigt.  
 
 

Stap 1: Inloggen 
 
Het OVL-portaal is te benaderen via de website van Liander Openbare 
Verlichting: http://www.liander.nl/openbareverlichting Klikt u op de 
blauwe button “Naar OVL portaal” in het blok “OVL-aansluiting 
aanvragen". 
 
 
 
 
 
 
Om gebruik te maken van de applicatie, is een gebruikersnaam en wachtwoord vereist. Heeft u die nu 
niet? Neem dan contact op met ons team Klantbeheer Publiek Domein (tel. 088 542 63 64 kies optie 
2). Zij kunnen een account voor u aanmaken. 
 
U kunt inloggen met uw e-mailadres en het door u gekozen wachtwoord. 

 
Stap 2: Wie is de beheerder en wat moet er gebeuren? 
 
De OVL-beheerder is een gemeente, provincie, een projectontwikkelaar of een andere juridische 
grondeigenaar. Liander stuurt de factuur naar het desbetreffende e-mailadres van uw organisatie dat 
bekend is in ons systeem. 

 

  
 

Kies de OVL-beheerder van wie de 
Openbare Verlichting is.  
 
Voer hier tevens de contactpersoon 
in van deze organisatie met wie wij 
contact houden over de opdracht.  
 
Deze contactpersoon ontvangt de 
opdrachtbevestiging per e-mail.  

http://www.liander.nl/openbareverlichting


 

 

 
 
 
Stap 3: Projectgegevens en documenten 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Geef hier aan welk werk uitgevoerd 
dient te worden. Het portaal geeft 
een prijsindicatie. 
 
U kunt maximaal 30 stuks opgeven. 
Wilt u meerdere objecten bestellen, 
meld dit dan in het veld ‘Overige 
opmerkingen’ bij Projectgegevens 
(stap 3).  

Bij ‘Eigen kenmerk’ heeft de 
aanvrager de mogelijkheid om een 
kenmerk van de OVL-beheerder in 
te vullen. Deze komt dan op de 
factuur te staan.   
 
Bij ‘Uw betalingskenmerk’ heeft de 
aanvrager de mogelijkheid om een 
betalingskenmerk van de OVL-
beheerder in te vullen. Deze komt 
op de factuur te staan. Bij een 
aantal OVL-beheerders wordt de 
aanvraag pas in behandeling 
genomen als de juiste Routecode & 
Inkooporder (RC 12345678 / IO 
123456) vermeld is.  

Bekijk de stappen > 
Stap 1. U vraagt via deze portal een aansluiting aan 
Stap 2. Liander beoordeelt de aanvraag en neemt bij vragen contact met u op 
Stap 3. Liander start de werkvoorbereiding 
Stap 4. Wij leveren de werkmap aan (tekeningen, bodemrapport e.d.) 
Stap 5. De aannemer kan aan de slag met zijn werkzaamheden. Hiervoor 
heeft de aannemer 30 werkdagen de tijd. 
 

Overige opmerkingen 
Hier kunt u eventuele opmerkingen 
over uw aanvraag kwijt. Let op: vult u 
hier geen betalingskenmerk in. Deze 
zal niet op de factuur worden vermeld. 
Een betalingskenmerk kunt u kwijt in 
het veld “Uw betalingskenmerk”. 
 
 
 
 
 
 
 

Voer verder de gewenste week van 
levering in. Mocht u nog 
aanvullende informatie hebben, 
graag invoeren bij ‘Overige 
opmerkingen’. Probeer de 
wensweken van meerdere 
aanvragen zo realistisch in te 
plannen en deze zoveel mogelijk te 
spreiden over verschillende weken.  



 

 

 
  

Geef hier, middels een adres of 
door een punt op de kaart aan te 
wijzen, aan waar de OVL- 
werkzaamheden plaatsvinden. 

U kunt hier maximaal 5 documenten 
meesturen die relevant zijn voor de 
werkvoorbereiding van deze 
aanvraag. Het liefst ontvangen wij 
een werktekening in .DWG. Bij een 
aanvraag van meer dan 5 
lichtmasten is deze verplicht, 
zonder de werktekening wordt de 
aanvraag dan niet in behandeling 
genomen. 



 

 

 

4. Wie gaat het werk uitvoeren?  
 
Voer hier de gegevens in van de aannemer die het desbetreffende werk zal gaan uitvoeren.  

 

 
 
 
5. Controleren en indienen 
 
U krijgt nu een samenvatting te zien van alle gegevens die u heeft ingevoerd. Controleer deze goed. Dit 
is de opdracht die u verstuurt naar Liander. Voordat u de opdracht in kunt dienen, vragen wij u akkoord 
te gaan met onze algemene voorwaarden en de disclaimer. 
 

 

 
 
De opdracht is nu ingediend en een werkvoorbereider gaat uw opdracht in behandeling nemen. De 
aanvragen worden op volgorde van wensweek in behandeling genomen. 

Wij ondersteunen één arbeidsgang, 
dus hier kunt u de aannemer kiezen 
die ook het bovengrondse werk 
gaat uitvoeren.  
 
Kunt u hier geen aannemer kiezen 
in het drop-down menu? Neem dan 
contact met ons op. 
 
Ook deze contactpersoon ontvangt 
de opdrachtbevestiging per mail.  
 
 
 

Lees de algemene voorwaarden en 
disclaimer voordat u hier akkoord 
mee gaat.  
 
Nu kunt u klikken op ‘Opdracht 
indienen’.  
 


