
DIPANOX bouwt aan zijn toekomst. - 8                      16 mei 2017 

WIJ LEVEREN TZUNALI RAILINGSYSTEMEN en SKG*** VEILIGHEIDSBESLAG alsmede TWINALO KABELBINDERS en 
KWASTEN!! 

Wij zijn verbaasd, verwonderd en ook wel boos ☹. En 
we begrijpen er niks meer van. Waar onze aannemer in 
staat is om binnen een paar maanden een heel gebouw 
uit de grond te stampen zo heeft Liander er een ½ jaar 

voor nodig om een stroomaansluiting te realiseren. Op het moment dat ik dit schrijf is de 
bouwaansluiting nog steeds niet gerealiseerd. En pas als de bouwaansluiting er ligt kun je de 
echte aansluiting aanvragen en daar mogen ze dan maar liefst 13 weken over doen. Over 40 
meter aansluiting van bouwkast naar meterkast op notabene eigen terrein 13 weken. We 
graven die greppel zelf wel. En ook nog geen water. Dat loopt in hetzelfde traject. Nu kunnen 
we wel water van huis meenemen en het toilet spoelen doen we wel met water uit de sloot 
maar elektra is anders. Een opgeladen batterij is zo leeg met een CNC machine van 15 pk. We 
gaan straks verhuizen zonder stroom. Al zullen we een diesel heftruck huren en een aggregaat. 
Maar we gaan!! En getipt door de 
aannemer “heb je al een 
internetkabeltje aangevraagd” Oeps; 
maar dat komt nog goed. We hebben 
nog vertrouwen in de KPN. Denkt U dat 
ze de waterleiding, de elektrakabel en de 
internetkabel in 1 greppeltje leggen??? 
Ga ik U t.z.t. vertellen. 

Mooi he zo’n luchtfoto. Zelf gemaakt. 
Dat pand zonder dak is Dipanox. Rechts 
daarvan zit Technobis en schuin er 
tegenover zit van Velzen grondboringen. Inmiddels zit het dak er wel op en nu is het donker in 
het magazijn. Zal gezien het bovenstaande nog wel even zo blijven ook.  Maar water genoeg 
zoals U ziet! Voor de eerste keer op de verdiepingsvloer geweest. 300m2 is toch een flinke lap. 

      Volgende keer weer meer. 

 


