
Aanvrager Opdrachtgever / offerteadres

Bedrijf: Bedrijf:

Contactpersoon: Contactpersoon:

Adres : Adres :

PC / woonpl. : PC / woonpl. :

Telefoon: Telefoon:

E-mail: E-mail:

Aansluitadres (object) Type aanvraag

Bedrijf:  Nieuwe aansluiting
 (1)

Contactpersoon:  Wijziging bestaande aansluiting
 (1)

Adres :  Verwijdering bestaande aansluiting

PC / woonpl. :  Wijziging gecontracteerd transportvermogen (GTV)
 (1)

Bouwaansluiting Gewenst gecontracteerd transportvermogen afname kW
 (1)

 Bouwaansluiting gewenst Ampère
 (4) Gewenst gecontracteerd transportvermogen invoeding kW

 (1)

LS aansluiting > 3 x 80A t/m 3 x 225A Opwekeenheid aanwezig / gewenst (zoals PV-installatie)
 (2)

 Ja /  Nee

 100 /  125 /  160 /  200 /  225 Ampère
 (4) Opslageenheid aanwezig / gewenst  Ja /  Nee

 Inpandig minimale afm.:110x50x210 cm (lxbxh)  Gewenste datum van oplevering / ingang . . - . . - . . . .

 Anders, n.l.:  Bij bestaande aansluiting 
(6) EAN

MS aansluiting met LS meting Door aanvrager te leveren gegevens

  > 0,15 MVA t/m 0,63 MVA kVA
 (4)

 Situatietekening, schaal 1:500
 (3)

Ampère
 (4)

 Kabeltracé op uw terrein
 (3)

 > 0,63 MVA t/m 1,2 MVA kVA
 (4)

 Plaats nieuwe / bestaande meterkast c.q. trafostation
 (3)

MS aansluiting met MS meting Type transformatorstation 

 > 1,2 MVA t/m 2 MVA kVA
 (4)

 Compactstation

meetbereik
 (5) minimaal (kW) maximaal (kW)  Betreedbaar station

 737 1104  Inpandig station

 982 1472  Anders, n.l.:

 1473 1700  technische max. aansluiting Bijzonderheden  /  Speciale wensen

 > 2 MVA t/m 5 MVA kVA
 (4)

meetbereik
 (5) minimaal (kW) maximaal (kW)

 1963 2944

 2454 3681

 2945 4250 technische max. aansluiting 

 > 5 MVA t/m 10 MVA kVA
 (4)

meetbereik
 (5) minimaal (kW) maximaal (kW)

 3926 5889

 4908 7361

 5889 8500  technische max. aansluiting 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Dit formulier met bijlagen zenden aan: Of stuur het formulier en Voor informatie kunt u contact opnemen met:

N.V. RENDO bijlagen digitaal naar: Afdeling: Klant en Markt

Klant & Markt Telefoon: 0522 85 6884

Postbus 18 7940 AA Meppel relatiebeheer@rendo.nl E-mail: relatiebeheer@rendo.nl uitgave: 17-02-2023

De EAN van de aansluiting vindt u terug in uw overeenkomst.

Invullen meetbereik is verplicht veld, zonder keuze kan het verzoek niet in behandeling worden genomen. Bij bepalen kW max. is uitgegaan van een cos phi van 0,85 en 

geeft het min. en max. meetbereik aan waarbinnen de ATO van deze aansluiting mag vallen.

Aanvraagformulier aansluiting Grootverbruik Elektriciteit bij N.V. RENDO

In geval van een nieuwe aansluiting, een aanpassing van een aansluiting of enkel het aanpassen van gecontracteerd transportvermogen is het verplicht om het gewenste 

GTV afname en/of invoeding op te voeren. Zonder GTV kan het verzoek niet in behandeling worden genomen.

In geval van een nieuwe aansluiting of een aanpassing van een aansluiting met een capaciteit van 1 MW tot 50 MW ("type B") of van 50 MW tot 60 MW ("type C") moet het 

document PGMD worden aangeleverd.

Deze informatie moet bij het verzoek worden meegezonden als het een nieuwe aansluiting of een aanpassing van een bestaande aansluiting betreft. 

Zonder deze documenten kan het verzoek niet in behandeling worden genomen.

Indien deze aansluitcapaciteit wordt geselecteerd dient het gewenste kVA / Ampere opgevoerd te worden.

dossierstempel
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