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Geachte heer, mevrouw,

 

Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied. 

 

Hierin kunt u zien of de informatie over de kabels en leidingen van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen.
 

Het is mogelijk dat u van een bepaalde netbeheerder uit de ontvangstbevestiging geen informatie (melding geen

belang) of slechts een algemene bijlage hebt ontvangen. In deze gevallen is dan gebleken dat de netbeheerder

geen kabels en leidingen beheert in het door u opgegeven gebied.

 

Ook kan het voorkomen dat een netbeheerder een leeg PNG-bestand heeft geleverd. Dit kan betekenen dat er

geen kabels en leidingen in het door u opgegeven gebied zijn, maar dat wel een huisaansluitschets en/of een

Eisvoorzorgsmaatregel voor dat betreffende thema is geleverd.

 

In geval netbeheerders hebben aangegeven meerdere thema's in het door u opgegeven gebied te beheren, kan

het voorkomen dat u niet van al deze thema's informatie hebt ontvangen. Ook hierbij geldt dat enkel de

informatie is verstrekt van de kabels en leidingen die daadwerkelijk in het door u opgegeven gebied gelegen

zijn.

 

Achter het ordernummer geven we een extra ID mee. Als u een tracémelding hebt gedaan dan bevat het

ordernummer meerdere ID’s.

 

Dichtstbijzijnd adres

De Ruttestraat 11, 5534AP Netersel

Het meldnummer van de Klic-melding is: 18G331396
Het ordernummer van de Klic-melding is: 9808416106/10
De referentie van de Klic-melding is: SOB006057
De levering heeft de status: Levering compleet - 11-07-2018 11:57

Bezoekadres
Hofstraat 110,
7311 KZ Apeldoorn

Datum

GEO 11-07-2018
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Netbeheerders met belangen

In het onderstaande overzicht vindt u de netbeheerders die belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

 

Lijst met bestanden in deze levering

Hieronder vindt u een lijst met alle bestanden die u in deze levering aan dient te treffen.

 

LI_18G331396_1.pdf

LI_18G331396_1.xml

LG_laagspanning_Enexis_0000729946_18G331396.png

MV_laagspanning_Enexis_0000729946_18G331396.png

AN_laagspanning_Enexis_0000729946_18G331396.png

BL_Enexis_0000729946_18G331396_BriefAlgemeen_2014_GC.pdf

LG_water_bw_0000551269_18G331396.png

MV_water_bw_0000551269_18G331396.png

AN_water_bw_0000551269_18G331396.png

BL_bw_0000551269_18G331396_brief.pdf

LG_riool+onder+druk_Gemeente+Bladel_0000583129_18G331396.png

BL_Gemeente+Bladel_0000583129_18G331396_Brief-Belang.pdf

LG_riool+onder+druk_Gemeente+Reusel_0000582807_18G331396.png

BL_Gemeente+Reusel_0000582807_18G331396_Brief-Belang.pdf

LG_datatransport_KPN_0000546663_18G331396.png

MV_datatransport_KPN_0000546663_18G331396.png

AN_datatransport_KPN_0000546663_18G331396.png

Netbeheerder Thema Opgenomen in deze levering?
Enexis Netbeheer B.V. laagspanning Ja
Brabant Water water Ja
Gemeente Bladel riool onder druk Ja
Gemeente Reusel-De Mierden riool onder druk Ja
KPN B.V. datatransport Ja
Reggefiber Operator B.V. Alleen bijlage(n)
Spitters Electrotechniek B.V. Alleen bijlage(n)
Ziggo Services Alleen bijlage(n)
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HA_datatransport_KPN_0000546663_18G331396_5534AP_11.PDF

BL_KPN_0000546663_18G331396_Brief-belang.PDF

ET_KPN_0000546663_18G331396.png

PT_KPN_0000546663_18G331396.png

BL_Reggefiber_0000579733_18G331396_Brief-GeenBelang.pdf

BL_SPITTERSNL_0000582941_18G331396_SPITTERSNL_BRIEFGraafmelding.Pdf

BL_Ziggo+Services_0000565862_18G331396_letter.pdf

BL_Ziggo+Services_0000565862_18G331396_voorwaarden.pdf

GB_18G331396.png

GP_18G331396.png

LP_18G331396_1.pdf

 

Toelichting:

LI: leveringsinformatie (dit bestand) LI: leveringsinformatie (xml-document)
LG: kaartlaag met de ligging van het net MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net
AN: kaartlaag met de annotatie bij het net TB: themabijlage
EV: bijlage met Eisvoorzorgsmaatregel DK: detailkaart
HA: huisaansluitschets BL: algemene bijlage
ET: eigen topografie PT: plantopografie
GB: GBKN ondergrondkaart LP: Liggings PDF (gebundelde pdf met alle kaarten)
GP: grootschalige plantopografie
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