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Overeenkomst plaatsing slimme gasmeter* en extra 
apparaat met communicatiemodule 

Waarmee gaat u akkoord als u deze overeenkomst tekent? 

• Enexis Netbeheer is alleen geautoriseerd om werkzaamheden uit te voeren tot en met de meter.
Bij de plaatsing van de slimme gasmeter en het apparaat met communicatiemodule zijn
werkzaamheden achter de al aanwezige meter(s) nodig. Door het tekenen van de overeenkomst
geeft uw ons toestemming om deze werkzaamheden uit te voeren.

• Voordat wij de slimme gasmeter en het extra apparaat met communicatiemodule kunnen
installeren, moet u zelf een aantal zaken voorbereiden. Door het tekenen van de overeenkomst
bevestigt u dat u de voorbereidingen hebt getroffen op het moment dat wij de meters komen
plaatsen.

- De voorbereidingen die u moet treffen staan in de bijlage.
- Als de betreffende voorzieningen niet op een juiste manier getroffen zijn op het

afgesproken tijdstip voor plaatsing van de meters, installeert Enexis Netbeheer de
slimme meter niet en brengen wij voorrijkosten in rekening.

- Vergeet niet de bijlage te paraferen en mee te sturen met deze overeenkomst.
Deze overeenkomst is van toepassing op: 

□ 1 adres, namelijk:
Straat en huisnummer: : …………………………………………………………… 
Postcode en plaatsnaam : ………………………………………………………….... 
EAN-code huidige gasmeter : …………………………………………………………… 

□ Meerdere adressen
U vult de adresgegevens en EAN-codes van alle adressen in op de Excel-lijst die u via
enexis.nl/slimmegasmeter kunt downloaden. Deze Excel-lijst stuurt u mee met deze
overeenkomst.

Ondertekening 

Datum………………………………………….. 

Plaats…………………………………………... 

Handtekening 

* Hangt er bij u al een slimme gasmeter? Dan plaatsen wij alleen een extra apparaat met communicatiemodule.

https://www.enexis.nl/slimmegasmeter
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Bijlage: voorbereidingen die u moet treffen 
Voordat onze monteurs de slimme gasmeter en het extra apparaat kunnen 
installeren, moet u zelf een aantal zaken voorbereiden: 

1) In de ruimte waar de gasmeter hangt, is binnen 10 meter een plek beschikbaar voor het plaatsen 
van het extra apparaat met communicatiemodule.

a. De temperatuur in deze ruimte ligt tussen –10 en +40 graden Celsius.
b. De ruimte is droog.

2) Voor het installeren van de meters moet u een houten bord plaatsen. De minimale afmetingen van 
het houten bord zijn:

a. hoogte: 60 cm;
b. breedte: 40 cm;
c. dikte: 18 mm.

3) Er is een voeding beschikbaar voor de installatie van het apparaat met communicatiemodule, 
waarvoor geldt:

a. 230V, 1 fase afschakelbaar1;
b. bedrading voeding 2,5 mm2. De bedrading moet voldoende lang zijn om het apparaat met 

communicatiemodule aan te kunnen sluiten.
c. in de nabijheid van het apparaat met communicatiemodule.
d. de voeding moet continu beschikbaar zijn.

4) Het apparaat met communicatiemodule wordt vast aangesloten op deze voeding door de monteur 
van Enexis Netbeheer (dus niet via een stopcontact). Bij uitval van de voeding kan Enexis 
Netbeheer geen meetdata beschikbaar stellen. De energiekosten van het apparaat met 
communicatiemodule zijn voor rekening van de aangeslotene.

5) Het moet aannemelijk zijn dat het te installeren apparaat met communicatiemodule voldoende 
mobiele dekking (GPRS of 4G) heeft voor data-ontsluiting. Dit kunt u waarschijnlijk niet met 
zekerheid bepalen of meten. Maar de behuizing mag zeker geen stalen (buiten)kast zijn.

1 Het betreft een dubbelpolige werkschakelaar met spanning. De werkschakelaar is een lastscheider volgens 
NEN-EN-IEC 60947-3. 

Paraaf 

In onze privacyverklaring staat hoe Enexis Netbeheer persoonsgegevens verwerkt

http://www.enexis.nl/privacyverklaring



