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9 januari 2021
Werkzaamheden aan het gasnet in uw straat

Geachte bewoner,
Het coronavirus heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Wij nemen maatregelen om de verspreiding
van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Dit heeft invloed op onze werkzaamheden. Met deze maatregel
volgen we de richtlijnen van de rijksoverheid en beperken we contact tussen monteurs en klanten zoveel
mogelijk.
Wilt u meer weten over de maatregelen die wij treffen, kijk dan ook op www.enexis.nl/coronavirus
De energiesector is een vitale sector. Dat betekent dat iedereen moet kunnen rekenen op
energie en dat gevaarlijke situaties altijd vermeden en/of opgelost worden. Onze monteurs van de
storingsdienst staan nog steeds 24/7 voor u klaar. Zo zorgen we ervoor dat de energievoorziening
veilig en betrouwbaar blijft.
Enexis brengt stroom en gas bij u in huis. Dat doen we via een ondergronds netwerk van
kabels en leidingen. Om storingen te voorkomen, onderhouden wij ons netwerk goed. Daarom
werken we binnenkort in uw straat aan het gasnet.
Zeker in deze tijd is een veilige en betrouwbare levering van gas erg belangrijk. We willen
voorkomen dat u onverwacht zonder gas komt te zitten. Bovendien hebben onze monteurs geen
toegang nodig tot uw woning of bedrijf bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Zij kunnen
voldoen aan alle maatregelen die gelden in verband met het coronavirus. We vragen uw begrip
voor de tijdelijke overlast.

Wanneer beginnen onze werkzaamheden?
Meestal merkt u niets van ons onderhoud. Maar deze keer wel. Vanaf maandag 18 januari 2021
gaan we in uw straat aan de slag. Dit kan betekenen dat we tijdelijk straatstenen of beplanting
weghalen en gaan graven. Dit is nodig om de werkzaamheden aan onze leidingen te kunnen
verrichten. Aannemer APK infra voert dit onderhoud uit voor Enexis. . Deze werkzaamheden
gaan ongeveer 6 / 8 weken duren.
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Wat betekent dit voor u?
Het kan zijn dat uw pand soms wat moeilijk bereikbaar is. We maken de sleuven
’s avonds en in het weekend zoveel mogelijk dicht, vanwege de veiligheid. Zo beperken wij ook de
overlast voor u. Helaas is dit niet altijd mogelijk. We doen er alles aan om de duur van de
werkzaamheden zo kort mogelijk te houden. Graag uw begrip.
Meer informatie
Hebt u vragen over de werkzaamheden? Neem dan gerust tijdens kantooruren contact op met het
algemeen klantnummer van Enexis Netbeheer telefoonnummer 0888577000
Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken via www.enexis.nl

Met vriendelijke groet,
JMA Hermans
Uitvoerder
Enexis Netbeheer B.V.

