
Instructie: Mantelbuis klantaansluiting
aanbrengen of reeds aanwezig



Stap 1: Markeer het punt waar de 
glasvezelaansluiting volgens de woningschouw 

ingevoerd moet worden.

Markeer dit punt door een stukje mantelbuis af 
te knippen en bij het intredepunt in de grond te 
steken (e.e.a. conform schouwrapport, hier mag 

niet van afgeweken worden)

Particulier grond

Gemeentelijke grond



Stap 2: Indien u machinaal gaat graven i.v.m. 
verharding dient u in het bezit te zijn van een actuele 

geldige Klic. 

Meer info: 
http://www.kadaster.nl/web/artikel/productartikel/Gr

aafmelding-KLIC.htm



Stap 3: Maak voor aanvang  
werkzaamheden eerst handmatig
goede proefsleuven om er zeker 

van te zijn dat u minimaal 1 meter 
vrije ligging heeft t.o.v. de 

bestaande kabels en leidingen. 
Graaf daarom altijd één meter 
naar links toe op 90 centimeter 

diepte en doe hetzelfde naar 
rechts. Uw proefsleuf is dus twee 
meter breed en 90 cm diep, met 

als middelpunt het invoerpunt van 
de glasvezel.

2 meter

1 mtr 1 mtr



Stap 4: graaf handmatig uw geul 
(minimale diepte 45 cm gemeten vanaf 
bovenkant maaiveld) vanaf het door de 
schouwer aangegeven invoerpunt tot 

aan de erfgrens. De 
graafwerkzaamheden op 

gemeentegrond zullen door de 
hoofdaannemer verricht worden. 

Eerst 25 cm goed voorsteken met een 
schop, 20 cm machinaal graven. 25 cm 

voorsteken 20 cm machinaal graven. De 
laatste 5 cm handmatig vrij graven



Mantelbuis 40 cm 
voor de gevel 
(invoerpunt) laten 
stoppen.

Stap 5: leggen van de mantelbuis (LDPE 
16mm) in de geul. Mantelbuis dient vanaf 

begin tot eind te bestaan uit één lengte 
zonder knikken, breuken en scherpe 

bochten.



Foto 1:
Mantelbuis  doorleggen 
tot boven het maaiveld 
(nabij invoerpunt)

Stap 6: Duidelijke overzichtelijke foto’s maken 
waarbij de mantelbuis in de geul ligt en hierbij 
de locatie t.o.v. de woning / openbare weg 
duidelijk is.

Doorsturen naar info@glaswebvenray.nl
onder vermelding van uw postcode en 
huisnummer. 

Foto 2: 
Mantelbuis doorleggen 
tot boven het maaiveld 
(bij de erfgrens)

mailto:info@glaswebvenray.nl


Gemaakt door

Naam

Plaatsnaam

Straatnaam

Huisnummer

Datum

Maak in onderstaand veld een 
bovenaanzicht schets (2D) van de 
aangebrachte of reeds aanwezige 
mantelbuis met duidelijke maatvoering. 

Erfgrens



• Scan de overzichtstekening en stuur deze 
samen met de foto’s (er vermelding van uw 
postcode en huisnummer) aan:

• info@glaswebvenray.nl

• Voor vragen: 0478-206960

mailto:info@glaswebvenray.nl

