
Uw Explore-verbinding op 
glasvezel (dedicated)
De installatie stap voor stap

In deze brochure vindt u meer uitleg over de werken die Proximus zal uitvoeren om uw 
bedrijfssite aan te sluiten op ons glasvezelnetwerk. Afhankelijk van de situatie kunnen 
de uit te voeren werken afwijken van de beschrijving. Uiteraard zullen de werken 
steeds in overleg en na uw goedkeuring gebeuren.
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De aansluiting op het glasvezelnetwerk van Proximus gebeurt met een 
glasvezelmicrokabel die door Proximus wordt binnengebracht in een wachtbuis. 
De wachtbuis loopt vanaf de rooilijn tot op het rack in de technische ruimte 
waar uw optische eindapparatuur staat (punt 1 op situatieschets). De wachtbuis 
moet aan een aantal functionele vereisten voldoen (zie document “Installatie 
glasvezelverbinding – bijkomende informatie voor plaatsing wachtbuis en 
microducts”).

U kunt de wachtbuis en de voorbereidende werken zelf uitvoeren of een beroep 
doen op een Proximus-partner.
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glasvezelnetwerk

Rooilijn

Wachtbuis

Energie-
bocht
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Publiek domein
Door Proximus uit te 
voeren

 
Privédomein
Door uzelf of een 
Proximus-partner uit 
te voeren voordat de 
glasvezelkabel kan 
getrokken en  
aangesloten worden

 
Moet aanwezig 
zijn alvorens 
glasvezelkabel kan 
getrokken worden

 
Binnenwerken
• Interne  

bekabeling
• Data room

 
Dataroom kast
• Min 4 units: Proximus OMDF, 
  Proximus modem, Proximus   
  ethernet router of switch

 • 4 vrije stopcontacten 220V
 • Geaard volgens geldende  
  normen
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Situatieschets  
aanleg glasvezel

Buitenwerken
• Parking
• Open ruimte
• Gras
• Beton
• Verharding



Voorbereidende werken
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Uitgebreide richtlijnen in verband met de nodige voorbereidingen vindt u in het 
document “Installatie glasvezelverbinding – bijkomende informatie voor plaatsing 
wachtbuis en microducts”.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste voorwaarden die 
moeten vervuld zijn voor de aanleg van de glasvezelkabel.

Uit te voeren door uzelf of 
door een Proximus-partner 

Buitenwerken

 • Indien niet aanwezig, dient u een 
wachtbuis aan te leggen voor de invoer 
van de glasvezel in uw gebouw. Eventuele 
graafwerken of herbestratingswerken 
op privéterrein horen daar ook bij.

Binnenwerken

 • Indien gewenst en/of nodig, kunt u 
een nieuwe datakast laten plaatsen 
door Proximus. Zorg ervoor dat er 
voldoende ruimte voorhanden is voor 
het plaatsen van een 19” rack.

 • Aanleg interne bekabeling en 
kabelwegen (zie document “Installatie 
glasvezelverbinding – bijkomende informatie 
voor plaatsing wachtbuis en microducts”). 
Indien gewenst kan Proximus de kabel 
leveren en kunt u die zelf of door uw 
onderaannemer laten installeren.

De voorbereidende werken voor de aanleg van de wachtbuis kunt u zelf uitvoeren of u kunt daarvoor 
een beroep doen op een Proximus-partner. Er zijn echter wel een aantal punten die u altijd zelf moet 
voorzien. De Proximus-partner zal samen met u de werken opvolgen en bevestigen dat de site klaar 
is voor het aanleggen en aansluiten van de glasvezelkabel, waarna hij met u een datum zal afspreken 
voor de aanleg en aansluiting.

Steeds uit te voeren door uzelf: 

Binnenwerken

 • Zorg voor vrije toegang tot het datalokaal 
en/of datakast, technische schachten, 
kabelwegen.

 • Zorg voor de vereiste veiligheids-
voorzieningen (voldoende verlichting, 
trappen, leuningen, beschermingen, …).

 • Er dienen minstens 4 vrije stopcontacten 
aanwezig te zijn (220V).

 • Zorg ervoor dat u voldoende ruimte hebt in 
uw datakast: minimum 4 units (+/-20cm).

 • Zorg ervoor dat u de toelating hebt van de 
eigenaar van uw gebouw voor het uitvoeren 
van de werken (indien van toepassing).



Voor vragen tijdens de werken, contacteer uw
Explore Implementation Officer.

Nog vragen?

Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel,
BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1. Dit document is louter ter informatie en heeft geen enkele contractuele waarde.
De productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
Ref. Explore_Glasvezel_installatie_15.01.2017

Uw Explore-verbinding stap voor stap

Bevestiging en voorbereiding

U vraagt offerte aan en vermeldt 
daarbij alle nodige elementen 
(basisdienst, opties, etc.)

Proximus levert Explore-voorstel 
rekening houdend met lokale 
beschikbaarheid van glasvezel en geeft 
indicatieve levertermijnen (eventueel 
inclusief werken op privéterrein)

U bevestigt de volledigheid van de 
offerte en tekent voor goedkeuring 
(incl. maximale site info). U duidt een 
lokale contactpersoon aan met wie 
Proximus verder kan afstemmen.

Proximus start het dossier op 
(welkommail met daarin geplande datum 
van aansluiting en datum wanneer de 
site klaar dient te zijn voor aansluiting). 

Proximus-partner contacteert u 
en overloopt alle details voor de 
voorbereiding van de site. Indien 
gewenst kunt u een site survey vragen. 

Proximus-partner volgt voorbereidende 
werken met u op en bevestigt dat de 
site klaar is voor aanleg en aansluiting.

Proximus-partner doet site survey 
indien gevraagd (zie punt 5) 

Aanleg en aansluiting

Proximus-partner vraagt vergunningen 
voor werken op publiek domein (indien 
nodig).

Na akkoord/afspraak start Proximus- 
partner de werken op privédomein en 
installeert de eindapparatuur.

Proximus-partner start de werken op 
publiek domein. 

Proximus-partner sluit uw site aan op 
het glasvezelnetwerk van Proximus.

In samenspraak met u configureert 
Proximus de eindapparatuur (router/
switch), activeert de dienst en voert een 
kwaliteitsmeting uit. 

U zorgt zelf voor de LAN-switch over.

Proximus bevestigt de activatie van 
de dienst per mail en geeft richtlijnen 
voor verder gebruik van de dienst. De 
facturatie van de dienst wordt gestart.

Offerte 
& order

Order inbreng 
& validatie 

1st contact door 
subcontractor  
(site survey)

Vergunningen
Realisatie  
werken op 

publiek domein
 Aansluiting 

& test
Configuratie  
& activatie

Oplevering 
& facturatie

Realisatie werken op privédomein
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Wat u doet 

Wat Proximus doet Termijn sterk afhankelijk van vergunningen & aard van de werken
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