Uw veiligheid
en werkzaamheden
onder of nabij de bovengrondse
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 bovengrondse hoogspanningsverbinding
kunnen gevaarlijk zijn voor mens
en dier. Als bijvoorbeeld een werktuig te dichtbij een bovengrondse
hoogspanningsverbinding gebruikt
wordt kan overslag plaatsvinden met
dodelijke elektrocutie tot gevolg.
Veiligheid en een ongestoorde
werking van een hoogspanningsverbinding vragen altijd om
zorgvuldig handelen van iedereen.
In uw persoonlijk belang én in het
belang van ons allen.
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Heeft u na het lezen nog vragen?
Neem dan contact met ons op.
TenneT GSN-REM:
telefoon: 0800 8366388

Uitgewaaide
toestand

e-mail: grondzaken@tennet.eu

Rust

Is er een incident of ontdekt u een storing

A

Dragline

aan een hoogspanningslijn, bel dan direct
naar 0800-0230459 (24/7 bereikbaar).

Toestemming
nodig

Hijskraan

A = 380 kV : 6 meter - 220 kV : 5 meter - 150 kV : 4 meter - 110 kV : 3 meter

Lees ook de uitgebreide brochure ‘Uw
veiligheid en de ongestoorde werking van de
bovengrondse hoogspanningsverbinding’.

Risicozone hoogspanningsverbinding. Dit geldt ook voor masttypen zoals de wintrackmast.
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