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E-10  Aanvraag voor een tijdelijke 
aansluiting

Om marktkramen, uw privéfeesten of andere culturele, muzikale of sportieve feestelijkheden van elektriciteit te voorzien, 
is het noodzakelijk een tijdelijke aansluiting aan te vragen.

• Ga naar 
www.ores.be > Aansluiting en werken

• Kies vraag een nieuwe aansluiting in het over-
eenkomstige deel.

• Er zal u vervolgens gevraagd worden het adres 
en de gewenste periode voor de aansluiting, 
het vermogen en het aantal benodigde 
stopcontacten en de gegevens van de 
contactpersoon in te voeren..

Bij het aanvragen van een vermogen van meer dan 125 ampère of naargelang het gebruik van de afname, behoudt 
ORES zich het recht voor het te plaatsen aansluitingstype te kiezen.

INDIENEN VAN UW AANVRAAG
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Op basis van de elementen van uw aanvraag, zal een klantenadviseur u een gedetailleerde prijsofferte bezorgen.

• De facturatie van een tijdelijke aansluiting gebeurt op basis van een technische prestatie van het ter beschikking stellen 
van een kast EN een verbruiksforfait dat overeenkomt met 7 dagen verbruik van elektrisch vermogen. 

• De facturatie houdt rekening met het aantal ter beschikking gestelde stopcontacten, het vermogen ervan en het aantal 
weken dat de aansluiting gebruikt zal worden.

Om de offerte te aanvaarden, volstaat het over het algemeen deze te betalen of uw akkoord aan te geven op de manier 
die erop vermeld wordt.

Opdat onze technicus de kast in dienst zou kunnen stellen, dient u 
een conformiteitsrapport van uw installatie, dat overhandigd werd 
door een erkende instelling, voor te leggen. 

De algemene beveiliging van uw installatie dient overeen te komen 
met de ingediende aanvraag.

PRIJSOFFERTE

DE INTERVENTIE VAN ORES

Bij onbeschikbaarheid van een stopcontactkaliber, zal het kaliber erboven gebruikt worden en in aanmerking 
genomen worden voor de facturatie.

Het gewenste vermogen en type voeding zullen door ORES geleverd worden onder voorbehoud van de beschik-
baarheid van het lokale distributienet.

De aansluiting voor elke niet-gebruikte geïnstalleerde kast dient betaald te worden door de aanvrager.

In geval van twijfel of tegenstrijdigheid in de bewoordingen, hebben de technische voorschriften omschreven in de pdf-documenten altijd 
voorrang op de commentaren of vermeldingen in de video’s die tot uw beschikking worden gesteld.


