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1 Toepassing

1.1 De voorschriften gelden voor een tijdelijke aansluiting met een maximale

capaciteit van 2 m3/uur.

2 Plaats op het perceel

2.1 Als de tijdelijke aansluiting ook bestemd is voor een later te realiseren woning

of project moet deze zo worden gelegd dat bij doortrekking de kortste afstand

gerealiseerd kan worden tussen het aansluitpunt op de hoofdleiding en de

meetinstallatie.

3 Functionele eisen

3.1 Afmetingen: voor de opstelling van de tijdelijke meetinstallatie is een

afsluitbare kist met de volgende minimumafmetingen nodig:

lengte 90 cm, breedte 75 cm en diepte 80 cm. (zie tekening A)

3.2 Putdeksel: het buitendeksel moet betreedbaar en waterdicht zijn.

3.3 Afsluiting: de meterkist moet afsluitbaar zijn met een slot.

3.4 Vorstbescherming: als voor een vorstvrije opstelling wordt gekozen adviseren wij

u de meterkist uit te voeren volgens bijgaande schets B. (Deze schets is tot

stand gekomen met medewerking van het Bureau Verletbestrijding Stichting

Sociaal Fonds Bouwnijverheid).

4 Bereikbaarheid 

4.1 Voor alle opstellingen geldt dat de meetinrichting goed bereikbaar moet zijn,

zowel voor verbruiker als Brabant Water N.V. Daarnaast moet de aansluiting

over de gehele lengte bereikbaar blijven. Het is niet toegestaan een gesloten

verharding of bebouwing boven de leiding aan te brengen.
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5 Afwijkingen

5.1 Als niet kan worden voldaan aan de voorschriften, dan verzoeken wij u tijdig

contact op te nemen met Brabant Water N.V.
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Schets A:

Buitenwatermeterput voor tijdelijke

doeleinden, toepasbaar voor water-

meter Qn 2.5

Schets B:

Buitenwatermeterput voor tijdelijke

doeleinden, toepasbaar voor water-

meter Qn 2.5


