Uw veiligheid
in een agrarische
omgeving
bij een ondergrondse hoogspanningsverbinding

Samen met u zorgen wij voor veiligheid en
betrouwbare hoogspanningsverbindingen. Met
duidelijke afspraken voorkomen wij onveilige
situaties en kunnen we de leveringszekerheid
van de hoogspanningsverbinding garanderen.

Beschadigingen aan een ondergrondse hoogspanningskabel kunnen
gevaarlijk zijn voor mens en dier. Als bijvoorbeeld een werktuig een
ondergrondse hoogspanningskabel beschadigt, kan overslag plaatsvinden met dodelijke elektrocutie tot gevolg. Dat is te voorkomen.
Veiligheid en een ongestoorde werking van een ondergrondse
hoogspanningsverbinding vragen altijd om zorgvuldig handelen van
iedereen, in uw persoonlijk belang én in het belang van ons allen.
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