Gevelrenovatie of
afbraakwerken?

Hoe herkent u de fiberinfrastructuur
van Proximus op uw gevel?
Op plekken waar Proximus fiber uitrolt, hangen er misschien fiberkabels of
-aansluitdozen op uw gevel of die van uw buren. U herkent de gevelbekabeling
van Proximus aan een of meer van de volgende onderdelen. Deze zijn niet
noodzakelijk allemaal samen aanwezig op uw gevel.

aansluitdoos

distributiekabel

(zwart doosje: 15 x 10cm)
met Proximus logo

(zwart: Ø 11,5 mm)
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bestaande Proximus
fiber aansluiting op de gevel

verticale beschermbuis
om de kabel vanuit de grond
op de gevel aan te brengen
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Wat moet u doen bij gevelrenovatie
of afbraakwerken?
In deze folder vindt u de procedure om uw werken volgens de regels uit
te voeren. Volg deze stappen als u bijvoorbeeld uw gevel isoleert, schildert,
zandstraalt, crepi aanbrengt of het gebouw afbreekt.

STAP 1
Contacteer Proximus via het onlineformulier op onze website als er
fiberinfrastructuur op uw gevel hangt. U vindt de link op achterzijde van
deze folder. Doe dit minstens 8 weken voor u aan uw de werken begint.

STAP 2
We contacteren u om een Proximus technicus langs te sturen.
Bij dit bezoek bekijken we samen hoe we de Proximus fiberkabel tijdelijk kunnen
verplaatsen zodat u uw werken kan uitvoeren.

Belangrijk!
• Planning
Informeer ons tijdig - minstens 8 weken voor de aanvang van uw werken. Soms is
het immers nodig dat we vergunningen
aanvragen of alternatieve plannen uitwerken.

• Risico’s voor beschadiging

Neem contact op met alle nutsbedrijven
waarvan er kabels op uw gevel bevestigd zijn.
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Optische fibertechnologie is gevoelig.
Daarom mag de kabel enkel door Proximus
medewerkers gemanipuleerd worden.
Zo vermijdt u connectieproblemen bij
de buren en eventuele schadeclaims.
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Wie doet wat?
Uzelf
Contacteer
alle nutsmaatschappijen.
Contacteer Proximus via het online
formulier op onze website als er
fiberinfrastructuur op uw gevel
bevestigd is.

U kan nu uw renovatiewerken
uitvoeren.
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Proximus

1

2

We nemen contact op om een
afspraak met onze technicus
in te plannen.
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Onze technicus komt langs
en bekijkt samen met u hoe we de
fiberinfrastructuur tijdelijk kunnen
verplaatsen en na de werken weer
definitief kunnen aanbrengen.
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We verplaatsen onze
fiberinfrastructuur tijdelijk.
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We plaatsen onze fiberinfrastructuur
definitief terug.
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Grote of kleine aanpassingen?
Afhankelijk van de aard van de werken kunnen we de gevelbekabeling
gemakkelijk terugplaatsen na de werken. Bijvoorbeeld bij gevelreiniging
of schilderwerken is dat het geval.

Kleine aanpassingen

VOOR

Grote aanpassingen
Als u grote aanpassingen doet aan uw gevel (aanbrengen van crepi,
isoleren, afbraak ...) bekijkt onze technicus wat er nodig is om de
fiberbekabeling na de werken definitief terug te plaatsen.

NA
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Hoeveel gaat het kosten?
Bij sommige ingrepen (gevelreiniging, schilderwerken ...) is het eenvoudig
om de gevelbekabeling terug te bevestigen na de werken.
• Proximus verplaatst in dit geval kosteloos de verschillende fiberelementen
van uw gevel indien technisch noodzakelijk.
• Wilt u dat we de fiberbekabeling permanent onder de grond steken, dan zijn
de kosten daarvan alsook de cosmetische afwerkingskosten voor uw rekening.
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Contacteer ons
Technische informatie: proximus.be/bouwen
Aanvraagformulier: proximus.be/afbraak

