
 

  
 

retouradres: Postbus 49, 3000 AA Rotterdam  

Aan de bewoners en/of gebruikers van dit pand 

BANKAPLEIN 1A 

2585EV S-GRAVENHAGE 

 

AANKONDIGING GAS-WERKZAAMHEDEN  
 

 Stedin Netbeheer B.V. 

Blaak 8 

3011 TA Rotterdam 

088 896 39 63 

www.stedin.net 

KvK Rotterdam 24289101 

 

    

 Datum 10 november 2020 

Uw kenmerk W200061 (Atjehstraat) 

Uw klantnummer  

Bijlagen 2 

Onderwerp Aankondiging gaswerkzaamheden 
 

 

Behandeld door Aad de Waard 

Telefoon 088-1154600 

E-mail  

Ons kenmerk PD000913 
 

 

 

 

 

 

Geachte , 

 
Stedin is de netbeheerder in uw regio. Wij zorgen voor de aanleg, het onderhoud en de veiligheid van 
het gas- en elektriciteitsnetwerk. Om de kwaliteit en de veiligheid van het netwerk en uw aansluiting 
optimaal te houden, hebben we onderhoudswerk in uw buurt gepland. De firma Van Gelder voert deze 
werkzaamheden namens Stedin bij u uit. 
 
Werkzaamheden 
 De werkzaamheden in uw wijk zijn gepland vanaf 23 november t/m 4 april 2021. 
 We saneren de bestaande gasleiding in uw straat. Uw gasaansluiting is of wordt voorafgaand 

gesaneerd. Met het uitvoeren van de werkzaamheden kan uw energietoevoer worden onderbroken. 
Kijk voor tips ‘Thuiswerken zonder gas en/of elektra’ onderaan de brief. 

 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden hanteren wij de veiligheidsrichtlijn van de 
Rijksoverheid en het RIVM. Het is daarom belangrijk dat u 1,5 meter afstand houdt tot de monteurs. 

 De monteurs van de firma Van Gelder hebben een legitimatiepas. Vraag hier gerust naar.  
 
Inspectie van uw gasaansluiting 

Om precies te bepalen welke werkzaamheden nodig zijn, moeten we de gasaansluiting in uw woning 
bekijken. De monteur komt bij u langs om hiervoor een afspraak te maken. Als u niet thuis bent op het 
moment dat de monteur langskomt, ontvangt u een kaart in de bus voor het maken van een afspraak.  
 
Voorzorgsmaatregelen vanwege corona 

Om uw veiligheid en die van onze monteur te waarborgen, is het belangrijk dat uw woning vrij is van 
corona gerelateerde ziekteverschijnselen. Als er iemand in uw huishouden ziekteverschijnselen heeft 
die kunnen duiden op corona, kunnen wij niet langs komen. Geef dan telefonisch aan ons door dat er 
iemand bij u thuis ziek is, dan plannen wij indien nodig een andere afspraak met u in en wordt uw 
woning uit de planning gehaald. Een monteur met corona gerelateerde ziekteverschijnselen mag 
volgens ons beleid geen werkzaamheden uitvoeren. Een andere monteur neemt zijn werkzaamheden in 
dat geval over. Om zorg te dragen voor uw veiligheid en die van onze monteur is het belangrijk dat u en 
uw huisgenoten minimaal 1,5 meter afstand houden. Ook moet de route naar de meterkast vrij 
toegankelijk zijn en de meterkast zelf moet leeg zijn (denk hierbij aan planken, stofzuiger etc.). 
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Verkeersmaatregelen 
Tijdens de werkzaamheden treffen wij verkeersmaatregelen. Het kan zijn dat uw straat in deze periode 
geheel of gedeeltelijk niet berijdbaar is en dat parkeren van auto’s moeilijk kan zijn. We doen ons 
uiterste best de overlast hierbij zo gering als mogelijk te houden. 

 
Neem voor vragen gerust contact met ons op 

Heeft iemand in uw huishouden ziekteverschijnselen die kunnen duiden op corona? Geef dit dan 

telefonisch aan ons door via 06-10 66 47 93.  

 
Heeft u nog overige vragen ? 

Dan kunt u contact opnemen met dhr. Corwin van Kempen op werkdagen tussen 08:00 en 16:00 uur via 

email cvankempen@vangelder.com of telefoonnummer 06-10 66 47 93. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

 
Jan van Oorschot 
Directeur Aanleg & Vervanging 
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Tips 
 
Thuiswerken zonder gas en/of elektra 
Zo bereidt u zich voor! 
• Indien u tijdens de werkzaamheden thuis aanwezig moet zijn, zorg dan dat de monteur goed bij de 
elektriciteits- en/of gasmeter kan. 
• Als de elektriciteit en/of het gas is afgesloten, kunt u geen gebruik maken van apparaten zoals 
de cv-ketel, gaskachel, geiser en het gasfornuis. 
• De centrale verwarming werkt niet zonder elektriciteit en/of gas. Zet de verwarming vooraf hoger en 
houd ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten. 
• Zet de avond voor de elektriciteitsonderbreking de koelkast en vriezer iets kouder en laat tijdens 
de elektriciteitsonderbreking de koelkast en vriezer zoveel mogelijk dicht. Voor de levensmiddelen 
is een onderbreking van enkele uren niet erg. 
• Maak vooraf kokend water en bewaar dit in een thermoskan. 
• Heeft u een rolluik dat werkt op elektriciteit, zet deze dan alvast open of op de handbediening. 
• Haal stekkers van gevoelige elektronische apparatuur uit het stopcontact en zet alle apparaten uit. 
• Schakel elektrische alarmsystemen vooraf uit. 
• Maak tijdens de elektriciteitsonderbreking geen gebruik van liften. 
• Houd er rekening mee dat in hoge flats de watertoevoer niet functioneert omdat het pompsysteem 
op elektriciteit werkt. 
• Uw huistelefoon werkt niet zonder elektriciteit. U kunt deze eenvoudig doorschakelen naar uw 
mobiele telefoon. Toets op de telefoon die u wilt doorschakelen de code *21* gevolgd door uw 
mobiele telefoonnummer in en sluit af met een #. Zet de doorschakeling weer uit met #21# 
• Informeer bij gebruik van medische apparatuur uw wijkverpleegkundige of contactpersoon. 
 
Aandachtspunten 
• Als u in een flat, appartement of portiekwoning woont, is het van nog groter belang dat er iemand in 
het pand is tijdens de werkzaamheden. 
• Met uw buren bent u aangesloten op één gasleiding. De leiding kan alleen vervangen worden als u 
allen tegelijk aanwezig bent. 
•  In de algemene voorwaarden op onze website leest u dat u ons of onze aannemers volgens de 
Gaswet toegang dient te verlenen tot uw woning voor onderhoudswerk dat de veiligheid van het gasnet 
garandeert. Kijk op www.stedin.net/algemene-voorwaarden-voor-thuis. 
 
Artikel 4, 2b De contractant is gehouden: 
“aan personen … (…) … toegang te verlenen tot het perceel – mede ten behoeve van 
de uitvoering van een van overheidswege op de netbeheerder rustende verplichting – 
van 08.00 tot 20.00 uur, behoudens op zon- en feestdagen, alsmede in geval van  
dringende reden ook op andere dagen en buiten deze uren” …(…) …. 
 


