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Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau zeeweringen
Postbus 1000
4330 ZW middelburg

onze referentie
. behandeld door

telefoon
fax
uw brief
bijlage(n)
onderwerp
Klic nr.

126.2005.705'

0113-884091

Klic-melding
N.v.T.

Goes,06-06-06

Geachte mevrouw, meneer,

Hierbij worden aan u verstrekt de tekening(en) nr(s):

MS, LS, TC. W. LD. CAI

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:
1. Hoewel wij er naar streven de ligging van onze leidingen zo exact mogelijk op

onze tekeningen aan te geven, is het mogelijk, bijvoorbeeld door
grondverzakkingen of niet aan ons doorgegeven werkzaamheden in de
grond, dat de oorspronkelijke juiste tekening niet meer geheel met de
werkelijkheid overeen komt.

2. Huisaansluitingen worden standaard niet verstrekt, deze dient men
afzonderlijk aan te vragen bij ons kantoor te N.V.T.

3. Goes.

4. Op grond van de punten 1 en 2 is het noodzakelijk dat op regelmatige
afstanden proefsleuven gegraven worden, ook al bestaat schijnbaar absolute
zekerheid. Bij het graven parallel aan onze leidingen dient rekening te
worden gehouden met de mogelijke afwijkingen en ook met de afmetingen
van voorkomende in de leiding opgenomen hulpstukken. Kan de kabel/leiding
niet gelokaliseerd worden, dan dient men contact op te nemen met DELTA
N.V.

5. Met nadruk wijzen wij u erop dat informatie vooraf gevraagd dient te worden.
U kunt daartoe gebruik maken van de door Klic-Nederland uitgebrachte
bedrijvengids, waarin per gemeente de ter plaatse opererende kabel- en
leidingbeheerders staan vermeld.

6. Wij verzoeken u deze niet af te geven aan aannemers die op basis hiervan
werken gaan uitvoeren. Het is voor ons van belang dat de betreffende
aannemer zich (tenminste drie werkdagen voor de aanvang van het werk)
met het Kabel- en Leidingeninformatiecentrum (KLlC) in verbinding stelt:
-+ KLlC-Nederland (tel. 0800-0080, fax. (0346)-28 73 11), mail: info@klic.nl
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POSTADRES
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HOOFDKANTOOR
Poelendaelesingel 10
4335 JA Middelburg
Telefoon 0800 5150
Telefax 0118 88 21 00
www.delta.nl
info@delta.nl

BANKRELATIES
Postbank 49778
ABN·AMRO 51 0460739
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Wij gaan ervan uit dat u in uw bestekken een verplichting daartoe voor de
aannemers opneemt.

7. Wij vertrouwen erop dat u, ook wanneer het werk door derden wordt
uitgevoerd, alles zult doen om beschadiging van onze eigendommen te
voorkomen. Zou toch schade optreden tijdens door u uitgevoerde
werkzaamheden, dan zullen we u aansprakelijk moeten stellen.

Reacties dienen naar onderstaand adres gestuurd te worden:
DELTA NV.

Met vriendelijke groet, Voor ontvangst/akkoord,

JS
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