
Formaliteiten gebruik van ondergrondse- en bovengrondse stroompunten in Amsterdam  
 
Ondergronds 
Voordat het stroompunt wordt geopend dient de omgeving van de kast obstakelvrij en geschikt te 
zijn om veilig te kunnen werken.  
 
Algemeen: 

- Indien er grondroering plaatsvindt en/of materialen in de grond worden gestoken moet er 
een KLIC-melding worden gedaan. 

- Bij storingen kan er contact op worden genomen met +31 (0) 20 244 31 32 
- Bij ontstane schade aan de elektriciteitsvoorzieningen dient er een melding te worden 

gemaakt via +31 (0) 20 244 31 32 
- Indien er herstelkosten zijn na afloop van het evenement worden deze kosten in rekening 

gebracht bij de organisatie die ten tijde van de ontstane schade geregistreerd stond als actieve 
gebruiker. 

 
Het gebruik: 
Na openen van het stroompunt wordt de installatie aangetroffen zoals te zien op onderstaande 
afbeelding: 

 
 
 
Het stroompunt bestaat uit een gebruikersdeel (1) en een beheerdersdeel (2). Het beheerdersdeel is 
enkel toegankelijk voor bevoegde personen. Een bevoegd persoon dient voor toegang tot het 
beheerdersdeel het aanwijzingsformulier Installatie Verantwoordelijke te hebben ondertekend. 
Neem contact op via, +31 (0) 20 244 31 32, voor het verkrijgen van het formulier. Na ondertekening 
kunnen de benodigde sleutels worden overhandigt. 
 
Gebruikersdeel: 
In het gebruikersdeel is er de mogelijkheid om aan te sluiten met een 63A-stekker of een 32A-
stekker. 

Beheerdersdeel: 
In het beheerdersdeel kan worden aangesloten op een klemmenstrook tot 80A. Let op dat de 
klemmenstrook niet is voorzien van aardlekbeveiliging.   
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Alvorens gebruik gemaakt kan worden van het stroompunt dient de verkregen ‘stroompas’ voor de 
paslezer te worden gehouden. Op onderstaande afbeelding is de paslezer weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nadat de stroompas is aangeboden wordt de kast ingeschakeld en kan gebruik worden gemaakt van 
het stroompunt. Zorg ervoor dat de stroompunten verder zo veel mogelijk gesloten zijn, ook na 
aansluiten van de benodigde bekabeling dient het stroompunt weer gesloten te worden. Houdt bij het 
sluiten van de putten rekening dat aangesloten bekabeling niet strak getrokken in de put ligt, maar 
over de bodem van de put is gelegd. 
  



Bovengronds 
Voordat het stroompunt wordt geopend dient de omgeving van de kast obstakelvrij en geschikt te 
zijn om veilig te kunnen werken.  
 
Algemeen: 

- Indien er grondroering plaatsvindt en/of materialen in de grond worden gestoken moet er 
een KLIC-melding worden gedaan. 

- Bij storingen kan er contact op worden genomen met +31 (0) 20 244 31 32 
- Bij ontstane schade aan de elektriciteitsvoorzieningen dient er een melding te worden 

gemaakt via +31 (0) 20 244 31 32 
- Indien er herstelkosten zijn na afloop van het evenement worden deze kosten in rekening 

gebracht bij de organisatie die ten tijde van de ontstane schade geregistreerd stond als actieve 
gebruiker. 

 
Het bovengronds stroompunt is weergegeven in onderstaande afbeelding. 
 

 
 
 
Het stroompunt bestaat uit een gebruikersdeel (1) en een beheerdersdeel (2). Het beheerdersdeel is 
enkel toegankelijk voor bevoegde personen. Een bevoegd persoon dient voor toegang tot het 
beheerdersdeel het aanwijzingsformulier Installatie Verantwoordelijke te hebben ondertekend. 
Neem contact op via, +31 (0) 20 244 31 32, voor het verkrijgen van het formulier. Na ondertekening 
kunnen de benodigde sleutels worden overhandigt.  
 
Gebruikersdeel: 
In het gebruikersdeel is er de mogelijkheid om aan te sluiten met een 63A-stekker, 32A-stekker, 16A-
stekker of een 220VAC 16A-stekker (tweemaal). 

Beheerdersdeel: 
In het beheerdersdeel kan worden aangesloten op een klemmenstrook tot 80A. Let op dat de 
klemmenstrook niet is voorzien van aardlekbeveiliging. 
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Alvorens gebruik kan worden gemaakt van het stroompunt dient de verkregen ‘stroompas’ langs de 
paslezer te worden gehouden. Op onderstaande afbeelding is de paslezer weergegeven. 
 

 
 
Nadat de stroompas is aangeboden wordt de kastdeur geopend en kan gebruik worden gemaakt van 
het stroompunt.  
 


