




Van welke bestuurlijke
aangelegenheid wilt u
documenten ontvangen?
Beschrijf hieronder in het
kort uw verzoek. Is deze
ruimte niet groot genoeg
om uw verzoek toe te
lichten? Voeg dan nog een
document toe waarin u het
verzoek nader beschrijft.
Stuur dit dan mee. Dit
kunt u doen in het scherm
‘Bijlagen toevoegen’.

Geachte heer, mevrouw, Op 22/05/2018 is bij onze
cliënt Reggefiber een storing gemeld. Oorzaak hiervan
was een netwerkschade te Utrecht, Walter Kollolaan
70-114. Bijgaand treft u de gegevens aan van schade
en schadelocatie. In verband met het achterhalen
van de veroorzaker van de schade dienen wij bij deze
een WOB-verzoek in. Graag worden wij op de hoogte
gesteld van de identiteit van de partijen, inclusief
uzelf, die een jaar voorafgaande aan de storingsdatum
grondroerderswerkzaam-heden hebben verricht ter
plaatse van de schadelocatie. Wij vragen u ons de
volgende documenten toe te sturen: - vergunningen
die in het kader van werkzaamheden ter plaatse van
de schadelocatie zijn verleend aan derden: - officiële
documenten waaruit blijkt u dat u opdracht heeft verstrekt
tot het uitvoe-ren van werkzaamheden ter plaatse van de
schadelocatie: - bouwverslagen betrekking hebbende op
de werkzaamheden ter hoogte van de schadelocatie: -
bestektekeningen waaruit duidelijk wordt op welke locatie
de werkzaamheden zijn uitgevoerd en wat de aard van die
werkzaamheden betreft: Mocht de informatie beschikbaar
zijn dan verzoeken wij u ons deze per post of per e-
mail toe te sturen onder vermelding van ons kenmerk
C0337483. NB. Indien u kosten in rekening wenst te
brengen voor het ter beschikking stellen van de stukken
verzoeken wij u dit voorafgaand aan het toesturen van
de stukken kenbaar te maken. Met vriendelijke groet,
Sedgwick TPA

Periode van 22-05-2017

Periode tot 23-05-2018

Hebt u eerder over dit
onderwerp contact gehad
met de gemeente Utrecht?

Nee

Bijlage(n) toevoegen
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Wilt u bijlage(n) meesturen
met uw verzoek?

Ja, ik stuur het formulier en de bijlage(n) digitaal

Toegevoegde bijlage(n)

Toegevoegde bestanden:

• 5 Cocon tekening plaats van de beschadiging-
w7oiV1zQ.pdf

• 33.PNG

• 11.PNG

• 44.PNG

• 22.PNG

• Brief WOB verzoek C0337483.pdf

Ik wil na behandeling
van mijn WOB-verzoek
meewerken aan een
tevredenheidsonderzoek.

Nee
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WESTERSTRAAT 21, ROTTERDAM 

POSTBUS 23212, 3001 KE  ROTTERDAM 

TELEFOON +31 88 286 66 66  E-MAIL INFRASCHADE@NL.SEDGWICK.COM  

 

 

 
Gemeente Utrecht Stadskantoor 
Stadsplateau 1 
3521AZ Utrecht 
 
 
Datum 27/02/2020 Storingsdatum 22/05/2018  
Dossiernummer C0337483 Uw brief van -  
Behandeld door  Uw kenmerk - 
Betreft Informatieverzoek Wet Openbaar-

heid Bestuur 
Bijlage(n) Afhankelijk van het aantal 

documenten 
 

 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 22/05/2018 is bij onze cliënt Reggefiber  een storing gemeld. Oorzaak hiervan was een 
netwerkschade te Utrecht, Walter Kollolaan 70-114. Bijgaand treft u de gegevens aan van 
schade en schadelocatie.  
 
In verband met het achterhalen van de veroorzaker van de schade dienen wij bij deze een  
WOB-verzoek in. Graag worden wij op de hoogte gesteld van de identiteit van de partijen, 
inclusief uzelf, die een jaar voorafgaande aan de storingsdatum grondroerderswerkzaam-
heden hebben verricht ter plaatse van de schadelocatie.   
 
Wij vragen u ons de volgende documenten toe te sturen: 
 

- vergunningen die in het kader van werkzaamheden ter plaatse van de schadelocatie 
zijn verleend aan derden: 

- officiële documenten waaruit blijkt u dat u opdracht heeft verstrekt tot het uitvoe-
ren van werkzaamheden ter plaatse van de schadelocatie: 

- bouwverslagen betrekking hebbende op de werkzaamheden ter hoogte van de 
schadelocatie: 

- bestektekeningen waaruit duidelijk wordt op welke locatie de werkzaamheden zijn 
uitgevoerd en wat de aard van die werkzaamheden betreft: 

 
Mocht de informatie beschikbaar zijn dan verzoeken wij u ons deze per post of per e-mail 
toe te sturen onder vermelding van ons kenmerk C0337483.  
 
NB. Indien u kosten in rekening wenst te brengen voor het ter beschikking stellen van de 
stukken verzoeken wij u dit voorafgaand aan het toesturen van de stukken kenbaar te 
maken. 



 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Sedgwick TPA 
 
Alle persoonsgegevens die door ons zijn verkregen, verwerkt of gedeeld, worden verwerkt in lijn met de toepasselijke wet- en regelgeving 
voor gegevensbescherming. Voor alle vragen over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij u naar onze Privacy 
Notice https://www.cunninghamlindsey.com/global/privacy-policy/ 
 
Dit document is uitsluitend in het kader van dit dossier bedoeld voor de hierbij direct betrokken partijen. Kopiëren e.d. en gebruik door 
anderen is verboden en verantwoordelijkheid daarvoor is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle (auteurs-)rechten voorbehouden. De Algemene 
Voorwaarden (AV) zijn van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, dossier 24120047, geplaatst op onze website en 
worden kosteloos toegezonden. Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij verworpen tenzij uitdrukkelijk anders overeen-
gekomen.   

 

 












