
Goed geregeld
Duidelijke afspraken over de hoogspannings-
verbinding op uw land

Samen met u zorgen wij voor veiligheid en betrouw-
bare hoogspanningsverbindingen. Met duidelijke 
afspraken voorkomen wij onveilige situaties en 
kunnen we de leverings-zekerheid van de hoog-
spanningsverbinding garanderen. 



Goed geregeld

Zakelijk recht overeenkomst
In de overeenkomst leggen we de rechten en plichten van u en 
TenneT vast. Deze gaan over het gebruik van het land nabij de 
hoogspanningsverbinding, het recht op (schade)vergoedingen, 
het veilig kunnen werken nabij de hoogspanningsverbinding en 
het beheren van de hoogspanningsverbinding.  

Uw veiligheid
Om onveilige situaties te voorkomen, is het in uw en ons belang 
dat we deze overeenkomst gezamenlijk afsluiten. Hierin is op 
hoofdlijnen aangegeven welke werkzaamheden wel of niet zijn 
toegestaan nabij de hoogspanningsverbinding. Verkeerd 
handelen kan erg gevaarlijk zijn. Voordat u bepaalde werkzaam-
heden, activiteiten of handelingen in de nabijheid van een hoog-
spanningsverbinding uitvoert, is het belangrijk dat u dit afstemt 
met TenneT. Als u, bijvoorbeeld met een werktuig, de hoog-
spanningsverbinding (bijna) raakt, kan er overslag plaatsvinden 
met mogelijk ernstige ongelukken tot gevolg. 

Vergoeding
In de overeenkomst vindt u ook informatie over uw  recht op 
schadevergoeding door de aanwezigheid van de hoog-
spanningsverbinding op uw perceel. Het uitgangspunt hierbij is 
dat u dezelfde vermogens- en inkomenspositie behoudt. Dit 
houdt bijvoorbeeld in dat schade op uw perceel door werk-
zaamheden aan de hoogspanningsverbinding wordt vergoed. 
Voor het afsluiten van de zakelijk recht overeenkomst ontvangt 
u ook een eenmalige afsluitvergoeding.

Heeft u na het lezen van deze leaflet nog vragen dan  
kunt u terecht bij de afdeling TenneT GSN-REM, 
telefoon: 0800 8366388, e-mail: grondzaken@tennet.eu

Is er een incident of ontdekt u een storing aan een 
hoogspanningslijn, bel dan direct naar 0800-0230459 
(24/7 bereikbaar).

Lees ook de brochure ‘Uw veiligheid en de ongestoorde 
werking van de bovengrondse hoogspanningsverbinding’ en 
‘Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de ondergrondse 
verbinding’. Deze vindt u op www.tennet.eu

De informatie in deze leaflet is van belang als u een hoog-
spanningsverbinding op uw land heeft waarvoor geen zakelijk recht 
overeenkomst is afgesloten met TenneT (of rechtsvoorgangers). 
Wij streven ernaar om met alle landeigenaren een overeenkomst af  
te sluiten, omdat dit voor duidelijkheid zorgt voor beide partijen.


