Verzoek tot het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels (versie mei 2021)
op grond van artikel 5.8 Telecommunicatiewet (Tw)
Datum kopie

Dit verzoek is gericht aan de volgende Aanbieder (indien niet in keuze, type text) Choose
ankeuze
item.
maak uw
Aanbieder verzoekt u de onderstaande vragen te beantwoorden. Aanbieder wijst u er op dat volledig ingevulde en
ondertekende formulieren de behandeling van uw verzoek tot het nemen van maatregelen, op grond van artikel 5.8 Tw,
kunnen bespoedigen. Aanbieder behoud zich het recht voor om, indien nodig, nadere informatie van u te vragen.

1 Gegevens Verzoeker
1.1 Naam instantie / bedrijf
1.2 Adres instantie / bedrijf
1.3 Postcode en plaats
1.4 Naam van contactpersoon
1.5 Functie van contactpersoon
1.6 Afdeling van contactpersoon
1.7 Emailadres van contactpersoon
1.8 Telefoonnummer van
contactpersoon

☐
1.9 Is verzoeker Gedoogplichtige *
van de kadastrale percelen waarin de
kabels van Aanbieder liggen?

☐

ja, Verzoeker is Gedoogplichtige
van alle kadastrale percelen
ja, verzoeker is Gedoogplichtige
van één of enkele kadastrale
percelen

De andere
gedoogplichtige(n) is/zijn:

☐

Nee

Gedoogplichtige(n) is/zijn

Actuele uittreksels van het Kadaster, waaruit
blijkt wie Gedoogplichtige(n) is/zijn van alle
betrokken kadastrale percelen

> De volgende bijlage dient te worden
meegezonden:

1.10 Bent u Opdrachtgever van werkzaamheden op de
plaats waar de kabels van de Aanbieder liggen

☐

ja (ga verder met vraag 3)

☐

nee (ga verder met vraag 2)

*) onder gedoogplichtige wordt tevens degene verstaan die van de rechthebbende een huurrecht, een recht van erfpacht
of opstal, op een gebruiksrecht strekkende tot de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken heeft verkregen

2 Gegevens Opdrachtgever
2.1 Naam instantie / bedrijf
2.2 Adres instantie / bedrijf
2.3 Postcode en plaats
2.4 Naam van contactpersoon
2.5 Functie van contactpersoon
2.6 Afdeling van contactpersoon
2.7 Emailadres van contactpersoon
2.8 Telefoonnummer van contactpersoon

3 Gegevens Uitvoerder (aannemer of bouwgroep)
3.1 Naam instantie / bedrijf
3.2 Adres instantie / bedrijf
3.3 Postcode en plaats
3.4 Naam van contactpersoon
3.5 Functie van contactpersoon
3.6 Afdeling van contactpersoon
3.7 Emailadres van contactpersoon
3.8 Telefoonnummer van contactpersoon

4 Ligging van de kabel(s) van Aanbieder
Toelichting: In geval van verschillende tracés, dient voor u elk tracé een afzonderlijk verzoekformulier in te vullen.
4.1 Geef hieronder aan ten aanzien van welke kabels,
volgens u, maatregelen getroffen dienen te worden.
Kadastrale
gemeente

sectie

Knooppunt
van<>tot

perceelnummer

Straatnaam
(tracénaam)

Wijk

1
2
3
4
5
--

> De volgende bijlage dient te worden
meegezonden:

Definitief ontwerp (DO) van het project en, indien
mogelijk, aangevuld met digitale gegevens.
Partijen zullen vooraf in onderling overleg het
bestandformaat bepalen.

Toelichting: In het ontwerp dient eveneens de afstand vermeld te worden tussen de voorgenomen werken en de in het
geding zijnde kabels. Bij het ontbreken van een DO, dient u het voorwerp (VO) als bijlage aan dit verzoek toe te voegen.

5 Beschrijving van de aard van de werkzaamheden van het gehele project
5.1 Wat is de datum van de eerste
planvorming van dit project?
5.2 Wat is de aard van de te verrichten
werkzaamheden?

5.3 Wat is de start en eind datum van de
werkzaamheden? dd-mm-jjjj

dd-mm-jjjj
☐

Oprichten van gebouwen

☐

Uitvoering van werken
☐

a) Uitvoeren van
reconstructie
werkzaamheden

☐

b) Anders, namelijk:

Start
datum:

> De volgende bijlage dient te worden meegezonden:

☐

Eind
datum:

Project planning van het gehele project

5.4 Wat is de uiterste datum waarop de verzochte
maatregelen getroffen moeten zijn en brengen
omstandigheden het met zich mee dat van de wettelijke
termijnen van artikel 5.8 lid 6 Tw wordt afgeweken?
5.5. Betreft het een verzoek tot het nemen van maatregelen
binnen vijf jaar nadat eerder maatregelen al op dezelfde locatie
zijn genomen door de Aanbieder?

ja/neen

Bouwrijp
maken

6 Omschrijving van de te nemen maatregelen
6.1 Welke maatregelen dienen volgens u genomen te
worden?

☐
☐

het nemen van beschermingsmaatregelen (ga
verder met vraag 6.2)
Het verplaatsen van kabels (ga verder met vraag
6.3)

6.2 Geef een omschrijving van de te nemen
beschermende maatregelen.

6.3 Indien kabels verplaatst dienen te worden, geef dan
hier uw volledige en correcte omschrijving van het door
u voorgestelde nieuwe tracé.

> De volgende bijlage dient te worden
meegezonden:

DO of VO waarin het nieuwe tracé is opgenomen.

6.4 Is het door u onder 6.3 voorgestelde nieuwe tracé
van tijdelijke aard of betreft dit het definitieve tracé?
6.5 Wie is de Gedoogplichtige van de kadastrale
percelen waarin het nieuwe tracé loopt?

7 Onderbouwing van de noodzaak tot het nemen van maatregelen
7.1 Geef hier uw volledige en correcte onderbouwing
van de noodzaak tot het nemen van maatregelen,
zoals omschreven bij vraag 6.2, op het moment van dit
verzoek. Indien hier onvoldoende ruimte beschikbaar is,
kunt u een aparte bijlage meezenden met dit verzoek.

8 Kostenverdeling
8.1 Wie dient, volgens u, op basis van artikel 5.8 Tw de
kosten te dragen voor het nemen van de onder punt 6
te nemen maatregelen?

☐
☐

Gedoogplichtige
Aanbieder

9 Ondertekening Verzoeker
Ondertekende verklaart bij dezen als daartoe bevoegd persoon dit formulier volledig en naar waarheid te hebben
ingevuld. Mocht achteraf blijken dat de getroffen maatregelen niet noodzakelijk waren danwel dat de afweging voor
wiens rekening de verleggingskosten komen, zijn gebaseerd op door Verzoeker onjuiste danwel onvolledige verstrekte
gegevens, dan behoudt Aanbieder zich het recht voor van Verzoeker en/of Gedoogplichtige vergoeding te eisen van alle
door haar gemaakte kosten.
9.1 Naam tekenbevoegd persoon bij
Verzoeker
9.2 Functie tekenbevoegd persoon bij
Verzoeker
9.3 Plaats van ondertekening

9.4 Datum van ondertekening (dd-mm-jjjj)

9.5 Handtekening van tekenbevoegd persoon

____________________________________________________________

10 Bijlagen
10.1 Bijlagen

☐

Actuele uittreksels Kadaster (zie vraag 1.10)

☐

DO of VO met digitale gegevens (zie vraag 4)

☐

Ontvankelijk verklaarde aanvraag en/of overeenkomst
over grond overdracht (zie vraag 5.2)

☐

Projectplanning (zie vraag 5.3)

☐

DO of VO met het nieuwe tracé (zie vraag 6.3)

☐

Overige gegevens die van belang zijn, namelijk

Wij verzoeken u dit formulier volledig ingevuld en digitaal ondertekend te verzenden aan:
Contact gegevens Aanbieder
(naam / contactpersoon / adres /
telefoon / email)

