Bediening gastoevoer
In dit informatieblad vindt u een algemene omschrijving voor het bedienen van de gastoevoer.
Algemeen
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het noodzakelijk is dat u de hoofdkraan (afsluiter) van de
gasleiding dient af te sluiten. Deze tijdelijke afsluiting komt over het algemeen voor in de navolgende
gevallen:
Acute noodsituatie, bijvoorbeeld een gaslekkage
Bij een gaslucht of gaslekkage in de woning dient u de hoofdkraan (afsluiter) direct af te sluiten. Neem
met spoed contact op ons via telefoonnummer (0223) 677677.
Onderhoudssituatie
Bij vervanging van gasverbruiktoestellen dient u de hoofdkraan (afsluiter) af te sluiten.
Werkzaamheden aan gasleidingen mogen alleen door ons worden verricht. In deze gevallen wordt de
hoofdkraan (afsluiter) door de vakman afgesloten.
Welke stappen moet u ondernemen om de gastoevoer af te sluiten
 De centrale gasmeter bevindt zich in de meterkast van uw woning;
 Op een hoogte van 0,9 meter, gerekend vanaf de vloer, ziet u in de meeste gevallen links van
de gasmeter een zwarte afsluiter met handwiel of een kogelkraan met bedieningsstift;
 In beide gevallen blokkeert u de gastoevoer door het zwarte handwiel van de afsluiter
rechtsom te draaien (maak net zoveel slagen tot de afsluiter niet verder naar rechts kan
bewegen) of de bedieningsstift van de kogelkraan een kwart slag naar rechts of links te
verplaatsen;
 Vervolgens dient u bij een gaslucht zoveel mogelijk het onverbrande gas uit de woning te laten
ontsnappen door ramen en deuren te openen;
 Bedien geen lichtschakelaars (!!) omdat de minste vonkoverdracht kan leiden tot een
gasexplosie.
Let op: Er zijn woningen (portiekflats) waarbij de hoofdafsluiter zich niet in de woning bevindt maar in
een centrale meterkast die in de algemene ruimte van de kelder is.
In geval van calamiteiten verzoeken wij u om in dit geval zo spoedig mogelijk contact met ons op te
nemen via telefoonnummer (0223)-677677.

