
1 / 1
EG-07
Een sleuf op privédomein door ORES laten graven 11/2022 Versie 04

Indien u aan ORES vraagt een sleuf te graven voor uw aansluiting op privédomein, dient u ons de nodige informatie te 
bezorgen, zodat dit werk goed uitgevoerd kan worden.

Het gaat om: 

• de plaatsbepaling van de verschillende kabels (elektriciteit, telefoon, kabeltelevisie, enz,), leidingen (riool, water, enz,), 
tanks en obstakels die zich op het privéterrein in de ondergrond kunnen bevinden op het tracé van de uit te voeren aan-
sluiting. Deze locatie kan op een plan aangeduid worden indien de bouwheer hierover beschikt;

• het kadastraal plan waarmee u probleemloos de grenzen tussen de verschillende eigendommen kunt bepalen, 
mocht dit nog niet aan ORES doorgegeven zijn.

U dient vervolgens het terrein bovengronds vrij te maken op het tracé van de aansluiting, d.w.z.: 
• ervoor zorgen dat u beplanting die u na de werken opnieuw wenst te gebruiken, verwijdert; 
• alle obstakels verwijderen zoals een hoop zand, een container of een stelling;
• indien het tracé van de aansluiting onvermijdelijk langs wortels loopt, dient uzelf of uw aannemer toestemming te geven 

om de sleuf op deze plaats te graven.
Indien nodig, dient u ook de oppervlaktebedekking (tegels, plaveisel, klinkers, enz.) tot de ophoging te verwijderen zodat 
ORES een sleuf van minstens 30 cm breed kan maken.

Indien u het tracé van de sleuf niet vrij kan maken om het graven van de sleuf in de grond mogelijk te maken of te garan-
deren dat alle obstakels op het tracé van de sleuf verwijderd zullen zijn, heeft u volgende mogelijkheden: 

• ofwel stelt u in overleg met ORES een ander tracé voor;
• ofwel plaatst ORES de meter op de eigendomsgrenzen;
• ofwel graaft u zelf de sleuf op het privédomein (zonder tussenkomst van ORES).

ORES OP DE HOOGTE BRENGEN

HET TERREIN VOORBEREIDEN

Indien onze diensten bij het graven van de sleuf op een onvoorzien obstakel of een obstakel stoten dat niet gemeld 
werd door de aanvrager, dan kan ORES niet aansprakelijk gesteld worden en zal de meter op de eigendomsgrens 
geplaatst worden.
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TRACÉ VAN DE AANSLUITING
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U hebt besloten een beroep te doen op ons voor het graven van de sleuf voor uw aansluiting. Dat is 
een uitstekende keuze! En opdat alles goed zou verlopen, dient u uw terrein voor te bereiden en ons 
bepaalde informatie te bezorgen.

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.


