
Voorwaarden meterkast
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Algemene voorwaarden elektra- en gasmeteropstelling

Voorwaarden meterkast
Wilt u een slimme meter laten plaatsen door een van onze monteurs? Los eventuele bouwkundige proble-
men in uw meterkast (of de ruimte waarin de meter zich bevindt) dan van tevoren zelf op. Leid losse kabels 
voor de meter bijvoorbeeld om. En zorg dat de hoofdzekeringenkast goed opent. Zodra uw meterkast aan 
onderstaande voorwaarden voldoet, kunnen wij de slimme meter komen plaatsen.  

Gasmeter

Gasmeterbeugel

Gashoofdkraan

Gasmeter

Elektrameter

Elektrameter

Hoofdzekeringenkast

• De monteur moet recht voor de meter(s) kunnen werken. 
Haal spullen die ervoor staan dus weg.

• Lopen er buizen of kabels voor de meter langs? Leid deze om 
de meter heen. Hulp nodig? Neem contact op met een erkend 
installateur. 

• Verwijder obstakels en planken rondom de meter(s), 
hoofdzekeringenkast en gasmeterbeugel. 
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Specifieke voorwaarden elektrameteropstelling 
kleinverbruik (tot 3x80 ampère*)
• Minimale afmetingen van de ruimte waarin de meter zich 

bevindt: 35 cm hoog, 23 cm breed en 19 cm diep. 
• Op de plek waar de elektrakabel uit de grond komt, ziet u een 

gietijzeren of kunststof kast. Hierin zitten de hoofdzekerin-
gen. De monteur moet de hoofdzekeringenkast zonder 
problemen kunnen openen. 

• Zit er betimmering om de meter en/of de hoofdzekeringen-
kast? Dan moet u de betimmering voor de werkzaamheden 
verwijderen. 

* Aantal ampère staat aangegeven op uw elektrameter

Hoofdzekeringenkast

Elektrameteropstelling

Let op:
Als het meterbord ontbreekt, plaatst de monteur dit achter de 
meter aan de wand. Het meterbord wordt gemonteerd op de 
plek waar de oude elektrameter nu nog hangt. De monteur kan 
niet naar links, rechts, boven of onder uitwijken.

Foutieve elektrameteropstellingen:
Op de foto’s hieronder ziet u dat de hoofdzekeringenkast niet is 
te openen. Ook is de meter niet goed bereikbaar voor de monteur.
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Specifieke voorwaarden gasmeteropstelling 
kleinverbruik (G4 of G6*)
• Minimale afmetingen van de ruimte waarin de meter zich 

bevindt: 51 cm hoog, 55 cm breed en 22 cm diep. 

* Type staat aangegeven op uw gasmeter

Let op:
Afhankelijk van de positie van de gashoofdkraan kunnen de 
meter en beugel verder naar links, rechts, boven of onder 
geplaatst worden. 

Foutieve gasmeteropstellingen: 
Op de foto’s hieronder ziet u dat de gasmeter is ingebouwd en 
niet goed bereikbaar is voor de monteur. Ook ziet u dat het niet 
mogelijk is om een gasmeterbeugel te plaatsen, omdat de 
ruimte zich er niet voor leent. 

Heeft u vragen?

Heeft u toch nog vragen over hoe u uw 
meterkast het best kunt aanpassen? 
Neem gerust contact met ons op. 

Neem contact op met onze klantenservice 
via telefoonnummer: 088 542 64 44. 
Wij helpen u graag verder op werkdagen 
tussen 8:30 en 17:00 uur.

Gasmeteropstelling
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