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Regels voor het gebruik van de stroomvoorziening op tuincomplex Breeveld  
 
 

 De stroom is alleen voor het gebruik van machines: zoals waterpompen, grasmaaiers, 
heggenscharen, boormachines en dergelijke.  

 Stroomgebruik is NIET toegestaan voor verlichting, koelkast, TV, waterkoker, kachels 
en soortgelijke apparatuur alsmede een vaste aansluiting op eigen schuurtje, kas of 
enig ander bouwwerk   

 De stroomvoorziening functioneert alleen tussen zonsopgang en zonsondergang.  
 
Eisen bekabeling (verlengkabels/haspels)  
De stroompalen zijn drieaderig aangelegd voor apparatuur met randaarde: 
 

 Verlengkabels/haspels moeten geschikt zijn voor buitengebruik minimaal 
spatwaterdicht (IP44 of beter) 3 aderig (met randaarde). 

 De aansluitkabels dienen passend te zijn bij het aan te sluiten apparaat met een 10A 
beveiliging.  

 Bij gebruik van een verlengkabel of haspel dient deze volledig uitgerold te zijn. (om 
brand te voorkomen) 

 
Gebruik:  

 Na gebruik dienen de stroomkabels/haspels losgekoppeld te worden van de 
stroompalen en opgeruimd. 

 Tijdens gebruik van stroom dient men aanwezig te zijn op de tuin (ook bij gebruik van 
een waterpomp).  

 Het is niet toegestaan om verlengkabels/haspels te koppelen aan verdeelblokken of 
te verlengen met andere verlengkabels/haspels.  

 Dubbel geïsoleerde apparatuur, te herkennen aan het symbool , mag met 2 aderig 
verlengkabel worden aangesloten.  

 Er mogen geen verlengkabels worden aangesloten welke zijn beschadigd, 
ondeugdelijk of beschadigde stekkers hebben.  

 Wanneer beschadigingen worden geconstateerd dient de apparatuur direct buiten 
werking te worden gesteld.  

 Reparatie van beschadigingen met plakband, tape, kroonstenen e.d. is niet 
toegestaan.  

 
Bij eventuele uitschakeling door kortsluiting of overbelasting kan men zelf op de dichtst 
bijzijnde verdeelkast, de groep weer inschakelen.  
Wel dient direct de TC in kennis te worden gesteld. Bij herhaalde uitval dient de aangesloten 
apparatuur te worden losgekoppeld.  
 
Algemeen  
Op regelmatige basis (minimaal 1 keer per jaar) wordt de elektrische installatie en het 
elektrisch gereedschap van het tuincomplex gecontroleerd.  
 
Als er door de Tuincommissie onregelmatigheden worden geconstateerd welke de 
persoonlijke of brandveiligheid in het geding brengt, zal het bindende advies van de 
tuincommissie opgevolgd dienen te worden. 


