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G-06  Voorbereiding van de plaats voor 
installatie van de buitenkast door 
ORES aan de rand van de eigendom 

VOORBEREIDING VAN DE LOCATIE

UW BINNENINSTALLATIE

INTERVENTIE VAN ORES

De elementen geplaatst bij de meteruitgang om de verbinding met uw binneninstallatie te maken dienen uit staal te 
bestaan.

Om de technici van ORES in staat te stellen de put te maken waar de kast in zal komen en deze te plaatsen, dient u de 
voorziene ruimte vrij te maken van elk eventueel obstakel.

Bij meters van het type G4 en G6 (met een maximumdebiet van respectievelijk 6 of 10 m²/u) moet de binneninstallatie 
eindigen op 30 cm onder het niveau van de afgewerkte vloer van de toekomstige buitenput en op 70 cm van de 
eigendomsgrens. Voorzie een stalen gasadapterstuk met buitendraad 1”.

Voor de andere metertypes zal het aan te brengen eindstuk van de installatie samen met ORES worden bepaald tijdens de 
analyse van uw aanvraag. De uitvoering van de binneninstallatie gebeurt niet door ORES, maar door uzelf of uw aannemer. 
Deze installatie moet conform zijn met de geldende normen en goedgekeurd door een erkende controle-organisatie.

Onze technici komen een put maken op de plek die bepaald werd om er de sokkel van de kast te plaatsen. Deze put van 
1 m³ zal ook voldoende ruimte bieden om de aansluiting uit te voeren.

De kast uitgerust met de meter zal op de sokkel geplaatst worden. De aansluiting van de gasmeter op de binneninstallatie 
zal uitgevoerd worden door onze technici op voorwaarde dat deze zich op minder dan een meter van de meter bevindt 
op het moment van de installatie van de aansluiting. In sommige gevallen kan ORES bepalen om deze kast verder op het 
terrein te plaatsen indien er een veiligheidsprobleem zou zijn aan de eigendomsgrens (verkeer, parking, enz.).

De verantwoordelijkheid van ORES stopt bij de uitgang van de meters.

U mag dit voorschrift enkel toepassen wanneer het uitdrukkelijk vermeld staat in uw offerte. De meter 
moet in een kast aan de grens van de eigendom worden geplaatst wanneer het net met middendruk 
gevoed wordt, wanneer het gebouw 25 meter of meer achteruit staat of wanneer het om een tweede 
verblijf gaat. ORES zal de plaats in overleg met u bepalen.
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Het is een goed idee om uw binneninstallatie af te werken en te laten keuren vóór de dag waarop de meter wordt 
geïnstalleerd. De meter kan dan op de dag van installatie ervan in gebruik worden genomen. Hiervoor dient u een 
leveringscontract te hebben afgesloten bij een leverancier naar keuze. U dient ook het gelijkvormigheidsattest van 
uw binneninstallatie te tonen, dat u van een erkende controle-instantie hebt ontvangen. Als uw installatie op de dag 
van de werken niet klaar is, dient u achteraf opnieuw contact op te nemen met uw klantenadviseur.

Indien op de dag van de afspraak deze voorbereidende werken niet zijn uitgevoerd of indien u dan afwezig bent, 
dan bent u de gemaakte verplaatsingskosten verschuldigd en bent u verantwoordelijk voor de nieuwe uitvoe-
ringstermijn die door het uitstel van de afspraak ontstaat.


