
ENERGIE AANVRAAGFORMULIER SCHIPHOL UTILITIES 

Aanvraag: 
Datum aanvraag* - - (dd/mm/jjjj) 

Naam project* 

Straat* 

Huisnummer* 

Postcode* 

Woonplaats* 

Gewenste opleverdatum* - - (dd/mm/jjjj) 

Aansluiting voor (Aankruisen wat van toepassing is en indien van toepassing bruto vloeroppervlak invullen) 

Kantoor m2 

Loods m2 

Anders, namelijk 

Type aansluiting: 
Definitief 

Tijdelijk (bijv. bouwaansluiting, tot datum 

*= velden verplicht in te vullen 

Aanvrager: (aanvrager wordt contactpersoon t.b.v. realisatie aansluiting) 

Naam organisatie* 

Contactpersoon* 

Telefoon/mobiel* 

Email* 

*=velden verplicht in te vullen 

Opdrachtgever: ((invullen indien deze afwijkt van “Aanvrager”)

Naam organisatie 

Contactpersoon 

Telefoon/mobiel 

Email 



 
 

 

 
 
 
(Gebouw)Eigenaar: (Indien overeenkomstig met  “Aanvrager” of “Opdrachtgever” dan volstaat een  

verwijzing naar het betreffende punt) 
 

Naam organisatie*  
 

Contactpersoon*  
 

Telefoon/mobiel*  
 

Email*  

 
*= velden verplicht in te vullen 
 

Gebouwbeheer: (Hier graag organisatie en contactpersoon invullen die verantwoordelijk is voor  
gebouwbeheer. Indien overeenkomstig met “Aanvrager”, “Opdrachtgever” 
en/of “(Gebouw)Eigenaar” dan volstaat een verwijzing naar het betreffende 
punt)) 

 
 

Naam organisatie*  
 

Contactpersoon*  
 

Telefoon/mobiel*  
 

Email*  
 
 

*= velden verplicht in te vullen 
 

Factuurbetaler energielasten:   
 

Bedrijfsnaam factuurbetaler*  
 

Statutair gevestigd*  
 

Straatnaam/postbus*  
 

Huisnummer/postbusnummer*  
 

Postcode*  
 

Woonplaats*  
 

KvK nummer*  
 

BTW nummer*  
 

Factuur t.a.v.*  
 

Contactpersoon factuur*  
 

Telefoon*  
 

Email*  
 
 

*= velden verplicht in te vullen 

 
Tekenbevoegde: (Hier graag de volledige naam, emailadres en mobiel telefoonnummer van de 

(volgens KvK) tekenbevoegd persoon opgeven. Het mobiele telefoonnummer 
wordt gebruikt voor de 2-stapsverificatie van het digitaal ondertekenen van de 
transportovereenkomst(en)) 

 

Naam tekenbevoegd persoon*  
 

Email tekenbevoegde*  
 

06-nummer tekenbevoegde*  
 
 

*= velden verplicht in te vullen 



Nutsaansluitingen:

Elektriciteit 
Middenspanning aansluiting (10 kV) 
Transformator(en) kVA 

Contractvermogen kW 

Maximale bedrijfstijd per jaar of jaarverbruik uren of kWh 

Laagspanning aansluiting (400 V) 
Zekeringwaarde (doorlaatcapaciteit) A 

Contractvermogen (alleen invullen indien zekeringwaarde groter is dan 80A) kW 

Maximale bedrijfstijd per jaar of jaarverbruik uren of kWh 

Aankruisen indien elektriciteit gebruikt wordt voor onderstaande doeleinden: 
luchtbehandeling 

koeling 

topkoeling 

PV (zonnepanelen) met teruglevering ja nee 

Anders, namelijk  

Opmerkingen: 

Aardgas 
Aansluitvermogen   m3/h of   kW 

Contractvermogen   m3/h 

Aankruisen indien aardgas gebruikt wordt voor onderstaande doeleinden: 
  bedrijfskeuken 

  warmtekrachtkoppeling, waarvan   kWth (thermisch vermogen) en 

  kWe (elektrisch vermogen) 

Opmerkingen: 

Drinkwater 
Aansluitcapaciteit   m3/h of   l/s 

Aankruisen indien drinkwater gebruikt wordt voor onderstaande doeleinden: 

  bedrijfskeuken 

  koeling 

  bluswater, maximaal 120 m3/h 

  anders, namelijk 

Opmerkingen: 



Afvalwater 
Aansluitcapaciteit   m3/h of   l/s 

Soort afvalwater: 
  huishoudelijk 

  anders, namelijk 

Opmerkingen: 

Centrale Blusvoorziening (Uitsluitend leverbaar op Schiphol Zuid Oost) 

Aankruisen welke klasse gewenst is: 
  H 22,5 droog 

  H 12,5 droog 

  EFSR 5,2 bar 

  anders, namelijk 

Opmerkingen: 

Een laatste verzoek… 
Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld, stuur het formulier dan samen met een 
overzichtstekening op schaal, met daarop de locatie van het object en de locatie(s) waar de 
aansluiting(en) gewenst is (zijn) via onderstaande knop “FORMULIER VERSTUREN”.   

Heeft u vragen met betrekking tot dit aanvraagformulier of uw specifieke situatie, neem dan contact 
met ons op via ons mailadres: utilityservices@schiphol.nl. 

Opmerkingen: 

(In te vullen door medewerker Utilities) 

FORMULIER VERSTUREN 

mailto:utilityservices@schiphol.nl
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