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 WIJ HEBBEN EEN 
STROOMAANSLUITING 
NODIG VOOR ONS 
NIEUWE HUIS.

“Mijn man en ik zijn een huis aan het bouwen in Berkel -Enschot. Daar hebben we een stroomaansluiting voor nodig. 
Maar het weiland waar ons huis komt heeft nog geen adres. Dat blijkt lastig bij het aanvragen van een aansluiting. 
Enexis raadde ons aan om de stroomaansluiting aan te vragen op het adres van de kampeerboerderij aan de 
overkant. Zo gezegd, zo gedaan. Toch verliep het aanvraagproces niet helemaal soepel. De energieleverancier dacht 
dat we geen meterkast hadden, maar die hebben we wel. Nu blijkt onze meterkast te zijn gekoppeld aan een 
buurman, die al sinds april 2021 aan het bouwen is. Een heel gedoe. 

Natuurlijk heb ik opnieuw met Enexis Netbeheer gebeld. Ik werd heel vriendelijk en correct te woord gestaan. 
De callcenter medewerker had begrip voor ons probleem, maar kon het niet meteen oplossen. Hij heeft daarom een 
schouw aangevraagd om uit te zoeken welke meterkast bij wie hoort. Dat lijkt ons een goede eerste stap. Maar wie 
of wat die schouw nu gaat uitvoeren? En wanneer? Dat weet ik nog niet. Over de vriendelijkheid en hulpvaardigheid 
van Enexis ben ik tevreden, maar al met al laat een definitieve oplossing lang op zich wachten. Gelukkig kunnen 
we ondertussen wel gebruikmaken van onze stroomaansluiting en kan de bouw gewoon door. Nog even geduld 
en dan verhuizen naar ons nieuwe huis waar het warm is en waar het licht brandt.”

Sophie Constant
Klant bij Enexis Netbeheer
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