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E-22  Leveren en plaatsen van de aansluitings-
kabel op privé-eigendom

KABELTYPE

LENGTE VAN DE KABEL

De aankoop van uw aansluitkabel wordt bepaald door de geldende regelgeving. Enkel de volgende kabels zijn toegestaan: 

Voor u de kabel effectief gaat plaatsen, is het noodzakelijk dat u de lengte en de doorsnede voor de aansluiting berekent. 
ORES zal u deze twee kenmerken meedelen..

OMSCHRIJVING MATERIAAL FOTO

EXVB 1 kV 4 x 10 mm²

Koper

EXVB 1 kV 4 x 16 mm²

EXVB 1 kV 4 x 25 mm²

EXVB 1 kV 4 x 35 mm²

EXVB 1 kV 4 x 50 mm²

EAXeVB 1 kV 4G95 mm²

Aluminium

EAXeVB 1 kV 4G150 mm²

Elke andere kabel die niet in bovenstaande lijst is opgenomen, wordt geweigerd.

U kan de kabel met de door ORES bepaalde lengte kopen bij uw verdeler van elektrisch materiaal.

De kabel moet van begin tot eind uit één stuk bestaan. Het is ten strengste verboden om een verbinding of aftakking  
aan te brengen. Kabels die niet aan deze regel voldoen, worden geweigerd.
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PLAATSING VAN DE KABEL

Voor u verdergaat met de plaatsing van de kabel, vragen wij u om u te houden aan de volgende voorschriften: 

• EG-06 voor het plaatsen van wachtbuizen op privé-eigendom;

• E-11 voor het plaatsen van kabels met een bovengronde aansluiting.

Als de werken zijn uitgevoerd, zowel voor een ondergrondse als voor een bovengrondse-ondergrondse aansluiting, moet 
u nog 2 stappen doorlopen:

Laat voldoende plaats in de lengte in de technische ruimte om de meterkast te kunnen aansluiten. De installatie van de 
kabel in het lokaal en het invoeren van de kabel in de meterkast dient u zelf uit te voeren. 

Zorg ervoor dat de kabeluiteinden beschermd zijn tegen vandalisme en beschadiging.

1. Bescherm de kabeluiteinden met een isolatieband zodat er geen 
stof  of vocht in de kabel kan binnendringen.

2. Trek de kabel door de wachtbuis tot aan de kast of paal,  of tot aan 
de rand van het privé-eigendom 

https://netoresorchardcms.blob.core.windows.net/media/Default/Preparer_Travaux/EG-06-NL.pdf
https://netoresorchardcms.blob.core.windows.net/media/Default/Preparer_Travaux/E-11-NL.pdf

