Voorschriften meterkast met mantelbuis tot perceelsgrens
1. Toepassingsgebied
Alleen toepassen bij laagbouwwoningen.
Maximale diameter aansluitkabel elektriciteit 4x16.
Alleen toepassen bij nieuwbouw waar géén gas wordt aangelegd (daar
waar in uitzonderlijke gevallen nog gas wordt aangelegd wordt de oude
werkwijze gehanteerd en mag er géén gebruik gemaakt worden van lange
mantelbuizen). In gebieden met sterk zakkende grond is dit niet
toepasbaar.
2. Lengte
Maximale lengte van 25 meter aanhouden vanaf de meterkast precies tot
aan de erfgrens.
3. Uitvoering mantelbuizen
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*PVC Ultra-3 mantelbuizen volgens NEN EN 1453-1, Slagvaste PVC
mantelbuizen volgens NEN7230.
Mantelbuizen vervaardigd uit materiaal met KOMO keur. De gehele lengte
moet trekvast worden uitgevoerd.
4. Kleur / markering
Conform voorschriften IWUN no.06281 Interprovinciale Werkgroep
Uniformering Normmeterruimten.
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5. Ligging
Mantelbuizen moeten vanaf de meterkast in een rechte lijn naar de
perceelsgrens lopen, zodanig dat deze haaks op de openbare ruimte (weg)
uitkomen.
Er mag maximaal één getrokken bocht in de mantelbuis zitten en deze mag
zich alleen bevinden tussen de invoering in de gevel en de vloerplaat in de
meterkast (zoals op tekening aangegeven).
6. Diepte
Mantelbuis moet met voldoende dekking aangelegd zijn, rekening houdend
met de toekomstige maaiveldhoogte:
Water
Elektra
Telecom
CAI

: minimaal 1 meter
: ≥ 0,6 meter
: ≥ 0,6 meter
: ≥ 0,6 meter

7. Kwaliteit verbinding
Voorgeschreven mantelbuizen mogen d.m.v. een trekvaste verbinding
verlengd worden, in de kleuren zoals in de voorschriften IWUN no 06281.
De verbinding mag geen inwendige obstakels veroorzaken.
8. Revisie
Afspraken over revisie (maatvoering). De bouwaannemer levert de ligging
van de mantelbuis digitaal (GPS) en analoog aan in XYZ maten. Het
eindpunt bij de erfscheiding en de invoering bij de gevel.
9. Disciplines
Water, Elektra, Telecom, CAI.
10. Voorwaarden
Meterkast uitgevoerd conform NEN-norm.
Afdichting:
Mantelbuizen moeten gedurende de bouw bij de erfgrens waterdicht en
met trekvaste doppen afgesloten worden.
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