
VERPLICHT AANWEZIG!KLIC

Nadat u een Klic-melding heeft gedaan ontvangt u de zogenaamde gebiedsinformatie van het Kadaster die op de graaflocatie aanwezig moet zijn. Deze poster laat u zien uit welke 

onderdelen de gebiedsinformatie bestaat. Meer informatie over zorgvuldig graven kunt u vinden op www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/kabels-en-leidingen.

 
Geadresseerde  
T.a.v. De Greef 
Email: support@klicmelding.nl 

 

Betreft: Graafmelding "Van toepassing" 
KLIC-nummer: 16G033509 
Datum: 25-1-2016 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 

 
 
Onlangs heeft u een graafmelding gedaan met bovengenoemd KLIC-nummer, waarin u melding doet van 
voorgenomen werkzaamheden. 

 
 
In of nabij het door u opgegeven gebied liggen één of meer door ons beheerde leidingen met gevaarlijke 
inhoud en/of kabels van grote waarde. De bijgevoegde overzichtskaart geeft globaal de ligging van onze 
leidingen en kabels weer. Deze kaart is niet voldoende nauwkeurig om deze te lokaliseren ter plaatse van 
uw werkzaamheden. 

 
Vanuit veiligheidsoogpunt is het noodzakelijk en wettelijk verplicht (zie noot) dat voorzorgsmaatregelen worden 
getroffen. Dit betreft in ieder geval: 
1: aanwijzing ter plaatse van de exacte ligging van de leiding(-en), of kabel(s); 
2: het maken van nadere afspraken over onze en uw voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de 
uitvoering van de door u gemelde graafwerkzaamheden. 

 
Wij wijzen u er op dat u op grond van artikel 13 lid 3 Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) 
pas met de werkzaamheden mag starten nadat voorzorgsmaatregelen door ons zijn getroffen. Door eerder 
met de werkzaamheden te starten neemt u een onverantwoord veiligheidsrisico en overtreedt u de 
wet. 

 
In verband met de aanwijzing ter plaatse van de exacte ligging dient u minimaal 3 werkdagen voor aanvang 
van de werkzaamheden contact op te nemen met N.V. Nederlandse Gasunie middels telefoonnummer: 0182 
623 368. Onze Coördinator Tracé Activiteiten zal dan tevens beoordelen of meer voorzorgsmaatregelen 
noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld het in het veld begeleiden van de werkzaamheden. Aan deze begeleiding 
zijn voor u of voor uw opdrachtgever geen kosten verbonden. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden van 
de Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN) van toepassing, te downloaden op www.velin.nl. 

 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Coördinator Tracé 
Activiteiten West. Tel.: 0182 
623 368. 
br8-v2 
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Reggefiber Operator bv

Reggesingel 12, Rijssen 

Postbus 135, 7460 ACF Rijssen 

T 0548 80 08 00 

F 0548 80 08 99 

beheerpassief@reggefiber.nl  

www.reggefiber.nl 

KvK 8140371 



Marcel Overbeek





Marcel Overbeek
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Toezichthouder:
KPN KLIC-loket
orderintakeplan@kpn.com
030 2553334

Storingsnummer:
0800 023 01 93

Beschadigingsnummer:
0800 023 01 93

Contact:
K.P.N. Klic
orderintakeplan@kpn.com
030 2553334

Linksonder X: 114940,00 Y: 484153,50
0 5 10 meter Rechtsboven X: 115031,70 Y: 484251,00

Download  

de app Veilig Graven en 

maak de kaart interactief.


