Alle nuts (bouw) aansluitingen in één aanvraag
Hoe werkt het!
Nadat wij onderstaand aanvraagformulier van u als opdrachtgever
hebben ontvangen, ontzorgen wij u van alle rompslomp omtrent het
aanvragen van (bouw)aansluitingen.
Voordelen!
Eén contactpersoon voor alle vragen inzake nuts aansluitingen
Vooral géén lange passieve wachttijden aan de telefoon, met de
daarbij behorende frustraties en ergernissen!
Water en gas doen we er ook gratis bij!
Wij ontzorgen en U kunt zich volledig richten op waar u het beste in
bent…..!
Deze dienst is dus geheel gratis!
Het plaatsen van een goedgekeurde meterkast met de benodigde
meters volgens voorwaarden netwerkbeheerders, is voor
verantwoordelijkheid opdrachtgever.
Velthuis is niet aansprakelijk voor claims i.v.m. eventuele
vertragingen of anderszins.
Contact:
info@aansluitingenaanvragen.nl
Ootmarsum
André Velthuis
0651547568
Aanvraag starten?
Kijk op de volledig vernieuwde site www.aansluitingenaanvragen.nl

Alle nuts(bouw)aansluitingen in één aanvraag
Opdrachtgever:
Adres + huisnr:
Postcode + Plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mailadres:
IBAN nr:

Evt. KvK nr:

Bij deze verleen ik opdrachtgever,
machtiging aan Velthuis Vastgoed, Van Ghernaerstraat 12 te 7631 JT
Ootmarsum, vertegenwoordigd door Dhr. André Velthuis,
zorg te dragen voor de nuts aansluitingen op onderstaande locatie.
De werkzaamheden omvatten het verzorgen van de opdrachten t.b.v.
aanvraag, aanleg, levering, opdrachtbevestigingen, afsluiten en evt.
omzetting in permanente nuts aansluitingen, op onderstaand adres.
Objecttype:
Adres + huisnr:
Postcode + Plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
Locatie: Buitengebied - Nieuwbouwwijk - Woonwijk - Centrum
Start levering week/jaar:
Afstand as weg tot gevel:
Tijdelijke (bouw)Aansluitingen
O
Electra
x
Amp
O
Water inlaat
m3
O
Gas inlaat
G

Oplevering week/jaar:
m1
Permanente Aansluitingen
O Electra x
Amp
O Water inlaat
m3
O Gas inlaat
G

Media en communicatie dient door eindgebruiker(s)zelf te worden
aangevraagd.

Soort Aansluiting
O
Vaste aansluiting met bouw
O
Vaste aansluiting
O
Tijdelijke aansluiting

O Wijziging aansluiting
O Opzeggen aansluiting
O Sloop met herbouw

De kosten van de bouwaansluitingen, aanleg, verbruik tijdens de
bouwperiode en BTW, zijn voor rekening van:
O Boven genoemde opdrachtgever
O Onder genoemde eindgebruiker(s)
De kosten van de permanente aansluitingen, aanleg en verbruik, zijn
voor rekening van:
O Boven genoemde opdrachtgever
O Onder genoemde eindgebruiker(s)
Situatieschets:

Platte grond bgg:

Eindgebruiker 1
Bedrijfsnaam:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonpl:
Telefoon:
E-mail:
IBAN:

Eindgebruiker 2
Bedrijfsnaam:
Naam:
Adres
Postcode:
Woonpl:
Telefoon:
E-mail:
IBAN:

Algemene Voorwaarden: www.aansluitingen.nl
www.meterkasten.nl
www.vitens.nl
Evt. opmerkingen:

D.D.
Handtekening:

