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Werkinstructie v1 – Vooraanleg aansluitingen voor Prefab meterkast  

Handelingsperspectief ‘bouwer’ 

Deze werkinstructie is opgesteld voor de bouwer. Deze instructie geeft inzicht in de aangepaste werkwijze 
en handelingen die verricht moeten worden.   

Huidige situatie 
In de huidige (proces)situatie maakt de bouwer 
veelal gebruik van een tijdelijke bouwaansluiting, 
in een zgn. bouwkast, om de bouwlocatie van 
elektriciteit en water te voorzien. Dit betekent een 
tijdelijke aftak op het hoofdtracé, die later weer 
verwijderd moet worden. 
  
Nieuwe situatie 
In de nieuwe (proces)situatie worden direct de 
definitieve huisaansluitingen aangesloten in de 
definitieve meterkast. De aannemer kan tijdens de 
bouw vanuit deze meterkast elektriciteit en water 
gebruiken. Dit maakt een tijdelijke aansluiting 
overbodig en bespaart de werkzaamheden voor 
aanleg en verwijdering hiervan.   

 

Hieronder wordt kort beschreven wat en wanneer de bouwer moet doen bij het toepassen van de ‘Prefab 
meterkast’ en de vooraanleg van aansluitingen. 

T (wkn.) Activiteit Omschrijving 
T = -26 Voorbereiding 

bouwfase 
- Inplannen vooroverleg met combi coördinator, netbeheerder(s) en 

infra aannemer(s). Loopt parallel aan omgevingsvergunning 
voorbereiding. 

- Wederzijdse RI&E overeenkomen en uitvoeren.  
- Opstellen communicatieprotocol (incl. RACI). 

T= -24 Bouwer voor 
informeert infra 
partijen  

- Eerste overleg voeren tussen partijen. 
- Pre-akkoord halen op gebruik Prefab meterkast. 
- Planinformatie verstrekken waarmee kabel- en leidingtracé ’s 

bepaald kunnen worden  
- Eerste afspraken maken tussen bouwer en infra. 

T = -20 Voorbereiding 
infra 
 

- Structureren overleg tussen partijen. 
- Akkoord ophalen op gebruik Prefab meterkast methode. 
- Vaststellen te gebruiken meterkast. 
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T = -18 Aanvraag 
indienen bij 
Mijnaansluiting.
nl 

- O.b.v. gegevens NAW, huisnummerbesluit, postcode en registratie 
BAG, aanvraag indienen via www.mijnaansluiting.nl. 

- Opdrachtverstrekking en eventuele betaling op tijd bij 
netbeheerder om stagnatie te voorkomen. 

- Voer de juiste wensweek in. 

T = -12 Aanvragen 
energie contract 

- Afsluiten energiecontract op naam ‘bouwer’ of toekomstige klant 
(als die bekend is). 

T = -10 
 

Starten bouwrijp 
maken 

- Het tracé voor zowel hoofdnetwerk als aansluitingen moet op 
toekomstig maaiveldhoogte afgewerkt zijn, voldoende verdicht en 
vrij van puin, verhardingen en obstakels. 

T = -5 
 

Realisatie 
fundering 
woningen 

- Uitmeten en markeren van de definitieve invoeringen van 
grondplaat meterkast. 

- Indien gronddek (nog) onvoldoende aanwezig is, dan tracé-locaties 
duidelijk markeren teneinde ongewenste belasting op kabels en 
leidingen te voorkomen. Denk aan stempelpoot bouwmachines. 

T = -1 
 

Plaatsen voor 
gemonteerde 
meterkast 

- Meterkast voldoet aan de NEN 2768. 
- De meterkast moet goed verankerd zijn, ter voorkoming van 

omvallen. Dit kan door driezijdig schoren en/of metalen 
verankering. 

- De meterkast moet voorzien zijn van een deugdelijk cilinderslot (ter 
voorkoming van onbevoegd toegang). 

- De meterkast moet wind- en waterdicht zijn. Bijvoorbeeld door 
spuitbare coating en/of isolatie. 

- De TELECOM-kasten behorende bij het hele project moeten te allen 
tijde bereikbaar zijn voor montage. Werkzaamheden aan deze 
kasten zullen in nauw overleg met de aanvragende partij ingepland 
worden om zodoende onveilige of onvoorziene omstandigheden te 
voorkomen. 

- Let op: bij vorstperiode vorstbewaker en/of tracing plaatsen. 

T < 11 
 

Woning 
afbouwen  
Wind- en 
waterdicht 

- Meters en installatie beschermen tegen vuil en stof. Bijvoorbeeld 
door een hoes of plastic bescherming. 

- Voorzorgsmaatregelen treffen om meterkast stofvrij te houden.  
- Wateraansluitingen spuiten conform voorschrift drinkwaterbedrijf. 

T = 10 Verwijderen 
tijdelijk dak en 
deur Prefab 
meterkast 

- Afhankelijk van type meterkast en leverancier is deze stap nodig. Er 
is ook een kast waar alleen nog beschermingsfolie hoeft te worden 
verwijderd. 

T = 20 Opleveren 
woning 

De bouwer levert de woning op aan de eindklant. 

 
Vragen?  

 
Raadpleeg ook: 
 

 - www.prefab.mijnaansluiting.nl 
- Veelgestelde vragen document (FAQ) 
- Combi coördinator binnen jouw gebied 

 


