
Gevelrenovatie en 
sloopwerken

Contacteer Telenet minstens 
8 weken voor de start van  
de werkzaamheden.

Plant u gevelwerken, wilt u gevelisolatie plaatsen of een bestaand gebouw slopen?  

Ga dan eerst na of er distributiekabel(s) of -apparatuur van Telenet zijn aangebracht op uw gevel. 

Deze lopen in de meest steden en dorpen immers langs de gevels. Ligt er een kabel op uw gevel? 

Contacteer dan Telenet minstens 8 weken voor de start van de werkzaamheden.
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Waar moet u aan denken  
bij gevel- en sloopwerken?

Bekijk aandachtig de  
aanwijzingen in deze folder  
voor een vlot verloop van uw 
gevelrenovatie of sloopwerken.

Contacteer ons

Bel 015 666 555

Surf naar www.telenet.be/netaanleg

Een distributiekabel op de gevel bemoeilijkt vaak 

de gevel- en sloopwerken. Telenet zorgt er gratis 

voor dat deze kabel tijdens uw werkzaamheden 

tijdelijk van de gevel verwijderd wordt. Zo willen 

we beschadigingen aan het netwerk voorkomen 

die het signaal van de buurtbewoners kunnen 

aantasten. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat 

de kabel niet hinderlijk is voor voorbijgangers 

en omwonenden. Daarnaast helpen we u ook, 

wanneer de werkzaamheden achter de rug zijn, 

de kabels opnieuw in of op de gevel te plaatsen. 

In samenwerking met onze netwerkpartners

Telenet 
Werfinfo



U plant een gevelrenovatie? U plant sloopwerken?
Neem eerst contact op met Telenet

Contacteer Telenet van zodra u uw bouwaanvraag indient, uiterlijk 8 weken voor de start van de werkzaamheden. Een van 

onze medewerkers komt vervolgens bij u langs en stelt een tijdelijke oplossing voor. Daarnaast bekijkt hij samen met u de 

mogelijkheden om de kabel in of op de gevel te plaatsen na de werkzaamheden.

Hoe de distributiekabel opnieuw plaatsen na de werken?

U kunt kiezen om de distributiekabel op de gevel te bevestigen of in uw gevel te verwerken. 

Neem eerst contact op met Telenet

Contacteer Telenet van zodra u uw bouwaanvraag indient, uiterlijk 8 weken voor de start van de werkzaamheden. Een van 

onze medewerkers komt vervolgens bij u langs en stelt een tijdelijke oplossing voor. Daarnaast bekijkt hij samen met u hoe de 

kabel permanent geplaatst kan worden wanneer de sloopwerken voltooid zijn.

Hoe de distributiekabel opnieuw plaatsen na de werken?

Bent u van plan na de sloopwerken een nieuw pand te laten bouwen? Hou er dan rekening mee dat de kabel daarna opnieuw 

moet worden geïnstalleerd. Bij het deel ‘U plant een gevelrenovatie?’ leest u meer over het integreren van de kabel in uw 

nieuwe gevel. Indien u niet meteen een nieuwbouw plant, maar het terrein langere tijd braak laat liggen, bespreek dit dan voor 

de aanvang van de werkzaamheden met onze medewerker.

A.  Op de gevel
In de meeste gevallen kan de distributiekabel na de 

werkzaamheden netjes terug op de gevel worden 

geplaatst.

B.  Via een buis in de gevel 
Soms is het om praktische redenen onmogelijk 

(bijvoorbeeld door de gebruikte materialen) of om 

esthetische redenen niet wenselijk de kabel terug op 

de gevel te plaatsen. In dat geval kunt u ervoor kiezen 

om de kabel in de gevel te verwerken. Tijdens de 

verbouwingen plaatst u dan een buis in de gevel. Nadien 

leiden wij gratis de kabel door deze buis.

Beschadiging van kabel of apparatuur 
Mocht u bij de uitvoering van de werken per ongeluk de distributiekabel(s) of apparatuur beschadigen, neem dan 

onmiddellijk contact op met Telenet. Dit kan telefonisch via het nummer 015 66 66 66. Of u surft naar www.telenet.be/

netaanleg. Indien u niet nauwgezet bovenstaande aanwijzingen volgt en de distributiekabel hierdoor beschadigingen 

oploopt worden de reparatiekosten u aangerekend.

Wenst u dat de kabels permanent worden verwijderd?
Bespreek dit dan voor de aanvang van de werken met onze medewerker. Bij de verwijdering van de kabels moet u 

zelf de kosten dragen voor eventuele aanpassingen aan het netwerk. Hou er rekening mee dat de verwijdering van de 

kabels, afhankelijk van de ligging van uw gebouw en de situatie ter plaatse, niet altijd mogelijk is. 
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Welk type van buis gebruiken?

• De buis moet recht zijn en uit één stuk bestaan.

• Hij moet over afgeschermde uiteinden beschikken  

zodat er geen water kan indringen. 

• Hij moet voorzien zijn van een gladde binnenwand.

• Hij moet uitgerust zijn met een trekdraad.

• De buitendiameter mag niet kleiner zijn dan 40 mm.

Hoe de buis plaatsen?

• De plaats waar de buis in (of uit) de gevel gaat moet 30 cm  

verwijderd zijn van het begin (of einde) van de gevel.

• De uiteinden moeten licht hellend geplaatst worden zodat  

er geen water kan binnendringen. 

• De buis mag geen hoeken kleiner dan 120° maken.

• De buis mag niet langer zijn dan 16 m (voor gevels  

langer dan 16 m zoekt onze medewerker samen  

met u naar een andere oplossing).

120°

120°

Er kunnen ten hoogste twee kabels door dezelf-

de buis worden getrokken. Indien er meer dan 

2 aansluit- of netkabels nodig zijn, moet u een 

tweede buis van 40 mm diameter plaatsen.

Bovenaanzicht gevel

Waar moet u rekening mee houden  
bij het plaatsen van de buis?




