Goed
geregeld
Duidelijke afspraken over de
hoogspanningsverbinding
op uw land

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.

De informatie in deze leaflet is van belang als u een hoogspanningsverbinding op uw
land heeft waarvoor geen zakelijk recht overeenkomst is afgesloten met TenneT (of
rechtsvoorgangers). Wij streven ernaar om met alle landeigenaren een overeenkomst af
te sluiten, omdat dit voor duidelijkheid zorgt voor beide partijen.
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Uw veiligheid
Om onveilige situaties te voorkomen, is het in uw en
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Vergoeding
In de overeenkomst vindt u ook informatie over uw
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