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1. Inleiding
Met het WLR Doe-het-zelfmonteursproces heeft WLR Afnemer de mogelijkheid om in het kader van
service van telefonie aansluitingen zelf bepaalde werkzaamheden te verrichten in het (bovengrondse)
passieve infrastructuurdomein van het kopernetwerk. Deze hebben betrekking op de uitvoering van
nazorg en service werkzaamheden teneinde problemen in de KPN passieve infrastructuur bij een
klantlevering of serviceopdracht op te kunnen lossen.
Het WLR Doe-het-zelfmonteursproces kan niet worden ingezet ten behoeve van het oplossen van
eventuele problemen in de actieve telefonie infrastructuur van KPN.

2. Contactgegevens monteurs en monteurspartij
Voordat WLR Afnemer gebruik kan maken van het WLR Doe-het-zelfmonteursproces dient hij de
volgende gegevens aan KPN te overleggen:
 Een lijst met naam, registernummer en mobiel telefoonnummer van alle voor WLR Afnemer
werkende monteurs waarmee de KPN monteursingang – vanwege het ontbreken van een
werkbon – de validiteit van nazorg- en serviceverzoeken in het kader van het WLR Doe-hetzelfmonteursproces kan controleren
 Contactgegevens/mailadres van de planningsafdeling van WLR Afnemer c.q. het door WLR
Afnemer ingeschakelde monteursbedrijf waarmee contact opgenomen kan worden indien er
vragen zijn vanuit KPN over de uitvoering van openstaande monteursopdrachten.

3. Uitvoeringsproces ‘Doe het zelf’ serviceactiviteiten
Om met gebruikmaking van het WLR Doe-het-zelfmonteursproces herstelactiviteiten in de KPN
passieve infrastructuur uit te kunnen voeren zijn specifieke netwerkadministratiegegevens benodigd
van de betreffende Telefonie aansluiting.
Binnen het WLR Doe-het-zelfmonteursproces wordt onderscheid gemaakt tussen 1e en 2e lijns
serviceverzoeken. Voor 1e lijns verzoeken geldt als vuistregel dat (de monteur van) WLR Afnemer het
incident op de KPN passieve infrastructuur binnen dezelfde arbeidsgang zelf kan verhelpen en een
wijziging in de KPN netwerkadministratie niet nodig is. Als vuistregel voor 2e lijns verzoeken geldt dat
het herstel van de Telefonie aansluiting ook binnen dezelfde arbeidsgang kan worden verholpen,
maar dat hiervoor mogelijk een aanpassing in de KPN netwerkadministratie nodig is. Ook kunnen
vanuit een 2e lijns verzoek in overleg met (de monteursingang van) KPN werkzaamheden in het
ondergrondse kabelnet opgestart worden.
Voor uitvoering van 1e en 2e lijns serviceverzoeken en het verkrijgen van de benodigde informatie
dient contact opgenomen te worden met de monteursingang van KPN. Bij het WLR Doe-het–
zelf-monteursproces is er daarom geen sprake van een regulier WLR serviceticket. Derhalve wordt er
door KPN geen regie gevoerd zoals dit bij reguliere WLR servicetickets wel het geval is. 1e en 2e lijns
serviceverzoeken worden door KPN wel geregistreerd.
Een 1e lijns serviceverzoek dient eerst geregistreerd en door (de monteur van) WLR Afnemer
uitgevoerd te zijn voordat een 2e lijns verzoek gestart kan worden.
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Het reguliere WLR nazorg/servicetraject van KPN voor het herstel van foutief/niet opgeleverde
Telefonie aansluitingen en reguliere serviceverzoeken blijft ongewijzigd. Indien gewenst kan WLR
Afnemer altijd het reguliere nazorg/servicetraject van KPN inschakelen als hij geen gebruik wenst te
maken van het WLR Doe-het-zelfmonteursproces,
3.1

1e lijns serviceverzoeken

Onder 1e lijns serviceverzoeken wordt verstaan: Controle-/herstelacties op de KPN passieve
infrastructuur (de KPN kabel- en/of hoofdverdeler) die binnen dezelfde arbeidsgang plaatsvinden
zonder dat de KPN netwerkadministratie hiervoor een wijziging behoeft.
De volgende activiteiten betreffen 1e lijns serviceverzoeken:
- Controle van getrokken kruisdraden op de kabel- en/of hoofdverdeler.
- (Opnieuw) trekken van kruisdraden op de kabel- en/of hoofdverdeler.
- Herstellen van problemen op het ISRA punt
Onderstaand stappenplan geeft het proces voor 1e lijns serviceverzoeken weer.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

(De monteur van) WLR Afnemer constateert tijdens een installatie/serviceopdracht bij de
eindgebruiker geen signaal en vermoedt dat het probleem zich in de KPN infrastructuur
voordoet.
(De monteur van) WLR Afnemer neemt contact op met KPN voor een 1e lijns
serviceverzoek. (De monteur van) WLR Afnemer belt hiervoor naar de Helpdesk Levering &
Service Infra. Voor verificatie van de Telefonie aansluiting dient de monteur te kunnen
beschikken over het Telefoonnummer, dit is het kenmerk waarmee de onderliggende
koperlijn van de Telefonie aansluiting wordt geregistreerd. KPN controleert of het
serviceverzoek van (de monteur van) WLR Afnemer aan de gestelde criteria voldoet:
a. Er is sprake is van een nieuwe levering of migratie.
b. Er is sprake van een serviceverzoek op een geleverde Telefonie aansluiting
Indien aan bovengenoemde criteria
a. wel voldaan is, honoreert en registreert KPN het serviceverzoek met hierin de
volgende gegevens :
- Naam en registernummer van de monteur van WLR Afnemer;
- Organisatie in wiens opdracht de monteur de installatie/serviceopdracht
uitvoert;
- Mobiele telefoonnummer van de monteur van WLR Afnemer.
b. niet voldaan is, omdat de levering bijvoorbeeld nog niet is afgerond, kan de monteur
in dit geval geen gebruik maken van het WLR Doe-het-zelfmonteursproces.
Nadat KPN het 1e lijns serviceverzoek geregistreerd heeft ontvangt de monteur van WLR
Afnemer direct per SMS de benodigde netwerkadministratie gegevens, het Doe-het-zelf
serviceregistratienummer en indien van toepassing het telefoonnummer van de vaste
monteur op de HVD.
Ingeval de monteur werkzaamheden op een kabelverdeelkast gaat uitvoeren, zal hij zich
vervolgens eerst aanmelden bij de beheerorganisatie, opdat deze de alarmering op de
kast tijdelijk kan uitzetten.
De installatie/servicemonteur van WLR Afnemer voert vervolgens controle/herstelwerkzaamheden uit op de KPN infrastructuur. Indien het probleem
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7.

3.2

a. wel is opgelost: de monteur neemt contact op met KPN en meldt de oorzaak van de
verstoring aan KPN voor vastlegging en sluiting van het serviceverzoek. Het WLR
Doe-het-zelfmonteursproces is afgerond.
b. niet is opgelost: de monteur neemt opnieuw contact op met KPN indien een 2e lijns
serviceverzoek benodigd is. (en de monteur neemt contact op met WLR Afnemer voor
verder onderzoek indien de verstoring zich niet in het KPN domein bevindt).
Indien geen terugkoppeling ontvangen is van de monteur van WLR Afnemer binnen 10
uur na het serviceverzoek zal KPN het serviceverzoek sluiten.
Ingeval de monteur werkzaamheden op een kabelverdeelkast heeft uitgevoerd, zal hij zich
onmiddellijk na uitvoering wederom melden bij de beheerorganisatie, opdat deze de
alarmering op de kast weer kan reactiveren.
2e lijns serviceverzoeken

Onder 2e lijns serviceverzoeken wordt verstaan: Herstelacties op de KPN infrastructuur (de KPN kabelen/of hoofdverdeler en ISRA-punt) die binnen dezelfde arbeidsgang kunnen plaatsvinden (als vervolg
op het 1e lijns serviceverzoek), waarbij mogelijk de KPN netwerkadministratie aangepast moet
worden dan wel ondergrondse activiteiten moeten worden opgestart.
De volgende activiteiten betreffen een 2e lijns serviceverzoek:
- Omsteken naar een andere dikader op hetzelfde ISRA punt.
- Omsteken naar een ander ISRA punt in hetzelfde of naastgelegen pand indien bij nazorg blijkt
dat deze onbedoeld op het verkeerde ISRA punt is geleverd (conform proces ‘Omsteken en
Laswerk achteraf’).
- Het uitvoeren van een poortwissel in geval van linesharing indien afnemer van de breedband
access deelneemt aan het poortwisselproces.
- Het vanuit een reguliere service opdracht (na overleg met de monteursingang van KPN
omsteken van een Telefonie aansluiting naar een ander ISRA punt in de directe nabijheid van
het bestaande ISRA punt zodat de verstoorde dienst direct opgelost kan worden.
- Het laten opstarten van ondergronds kabelwerk indien dit noodzakelijk is voor het in dienst
krijgen van de betreffende Telefonie aansluiting (hiervoor is aanlevering van meetgegevens
noodzakelijk).
Let op: voor alle 2e lijns serviceverzoeken is afstemming met en akkoord van (de monteursingang van)
KPN verplicht.
Onderstaand stappenplan geeft het proces voor 2e lijns serviceverzoeken weer:
1.

2.

3.

De monteur van WLR Afnemer constateert tijdens de 1e lijns controle/herstelwerkzaamheden dat de Telefonie aansluiting niet werkend kan worden opgeleverd
of hersteld vanwege een probleem in de infrastructuur en (mogelijk) een 2e lijns
serviceverzoek noodzakelijk is.
De monteur van WLR Afnemer neemt contact op met KPN voor een 2e lijns serviceverzoek.
De monteur van WLR Afnemer belt hiervoor naar de KPN Helpdesk Levering & Service
Infra.
KPN controleert of een 1e lijns serviceverzoek is geregistreerd en reeds plaatsgevonden
heeft.
a. Indien wel: Een 2e lijn serviceverzoek kan aangemaakt worden.

5 van 8

4.

3.3

b. Indien niet: De monteur van WLR Afnemer dient eerst een 1e lijns serviceverzoek aan
te vragen en uit te voeren.
In overleg met KPN wordt de vervolgactie bepaald:
a. Omsteken van een aderpaar in de kabel- en/of hoofdverdeler:
- KPN werkt de netwerkadministratie bij; de monteur van WLR Afnemer steekt
de draden in de kabel- en/of hoofdverdeler om.
b. Indien blijkt dat er ondergrondse werkzaamheden noodzakelijk zijn voor het herstel
van de Telefonie aansluiting heeft WLR Afnemer de volgende opties:
- Het direct laten opstarten van de ondergrondse laswerkactiviteiten door de
KPN Helpdesk Levering & Service Infra.
Vaste monteur op de hoofdverdeler

Op een aantal locaties verspreid over Nederland bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met
een vaste monteur op de hoofdverdeler, voordat de monteur van WLR Afnemer een 1e of 2e lijns
serviceverzoek zelf uitvoert. Wanneer een serviceverzoek is geaccordeerd dan krijgt de monteur van
WLR Afnemer in de SMS het telefoonnummer van de vaste monteur op de hoofdverdeler mee.
De monteur van WLR Afnemer kan er voor kiezen om eerst met de vaste monteur te bellen voordat
hij/zij fysiek naar de hoofdverdeler gaat. Er is overigens geen garantie dat de vaste monteur op de
hoofdverdeler altijd beschikbaar is voor het uitvoeren van de gewenste opdracht. De monteur van
WLR Afnemer blijft leidend voor de uitvoering en kwaliteit van de oplossing.
3.4

Registratie gegevens Doe-het-zelfmonteur in serviceregistratiemelding

Wanneer de monteur van WLR Afnemer een serviceverzoek bij KPN indient, legt KPN de volgende
gegevens – in de vorm van een serviceregistratiemelding – vast:
1.
Naam en registernummer van de monteur van WLR Afnemer: Zoals vermeld op de KPN
company card van de monteur.
2.
Organisatie in wiens opdracht de monteur de installatie/serviceopdracht uitvoert..
3.
Mobiele telefoonnummer van de monteur: Per SMS worden de netwerkadministratie
gegevens en het registratienummer van het serviceverzoek aan dit mobiele nummer van
de monteur van WLR Afnemer verstuurd.
4.
N.B. Bij twijfel over de identiteitsgegevens van de monteur van WLR Afnemer, kan KPN
een controle hierop uitvoeren in de CMA (Card Management Applicatie) van KPN.
3.5

Wijze van ontvangst KPN infra-gegevens en registratienummer serviceverzoek

De monteur van WLR Afnemer ontvangt per SMS de infra-gegevens en het registratienummer van het
serviceverzoek. De monteur van WLR Afnemer dient derhalve te beschikken over een mobiel
telefoonnummer. (In verband met de leesbaarheid van de netwerkadministratie gegevens in de SMS,
geniet een smartphone de voorkeur.)
3.6

SMS lay-out KPN Infra-gegevens en registratienummer serviceverzoek

De monteur van WLR Afnemer ontvangt de infra-gegevens, het registratienummer en het adres van de
kabel- en/of hoofdverdeler van het serviceverzoek per SMS, bijvoorbeeld conform de navolgende
lay-out:

Type product-id = XXXX /Infraprovider: XXXXX /CGB: XXXXXX /Kwal.Cat: XXX
Serviceprovidernaam: XXX /SRVID: XXXXXXXX /LV-Stat: 1 /HVD /SIPkast-id: SIP XXX /SIP (sb)
/SIP (bb) XXX XX XXX /SIP AAY /HVD XXX X XXX H /HVD: XXX-X XXX X XXX V /KVD X XXX X
XXX -XXX XXX /MP XXX-XXX /HIO ticket: HIO- /Adres KVD/HVD: XXX/Indien van toepassing
telefoonnr. HVD monteur
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NB.
De
layout

en het type informatie kan per verzoek verschillen

3.7

Omgang monteur met gegevens netwerkadministratie KPN infrastructuur

De infra-gegevens die KPN verstrekt aan de monteur van WLR Afnemer voor controle/herstelwerkzaamheden op de KPN kabel- en/of hoofdverdeler, zijn voor eenmalig gebruik en mogen
alleen voor dit doel worden gebruikt.

4. Openingstijden KPN Helpdesk Levering & Service Infra
De KPN Helpdesk Levering & Service Infra is de ingang waarbij de voor gebruikmaking van het WLR
Doe-het-zelfmonteursproces benodigde gegevens opgevraagd kunnen worden, inhoudelijk de
werkzaamheden worden besproken en getoetst en waar de serviceverzoeken worden geregistreerd.
Daarnaast geldt de KPN Helpdesk Levering & Service Infra ook als helpdesk voor algemene vragen van
(de monteurs van) WLR Afnemer.
De KPN Helpdesk Levering & Service Infra kent de volgende openingstijden:
- Werkdagen van 7.30 uur tot 21:00 uur.
- Zaterdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.
- Buiten deze tijden is de KPN Helpdesk Levering & Service Infra beschikbaar via een waakdienst.
Een serviceregistratiemelding wordt aan het einde van de werkdag waarop het serviceverzoek is
aangevraagd (binnen de openingstijden van de KPN Helpdesk Levering & Service), gecontroleerd en
gesloten. (Een serviceverzoek wordt immers alleen geregistreerd ten behoeve van de rapportages en
het registreren van het 1e en mogelijk ook 2e lijns serviceverzoek.)

5. Gereedschap, materiaal en meetapparatuur voor de DHZ-monteur
Voor werkzaamheden op de KPN infrastructuur dient de monteur van WLR Afnemer te beschikken
over het juiste gereedschap en materialen. Tijdens de opleiding leert de monteur van WLR Afnemer
met dergelijk gereedschap en materialen om te gaan.
5.1

Gereedschap t.b.v. werkzaamheden op de KPN infrastructuur

Onderstaande tabel toont een overzicht van het benodigde gereedschap ten behoeve van het
uitvoeren van kabel- en hoofdverdeler werkzaamheden.
Artikel

Omschrijving

702742

DOG 1 TANG

777761

CALIBRATIE DRAADOPZET GEREEDSCHAP

702740

DRAADAFNEEMGEREEDSCHAP DAG

702745

DUGTANG

854081

ZIJSNIJTANG 125MM BLAUW

702680

LSA PLUS TANG D.O.G. 6417.2.05 5.01

700395

DRAADKRABBER KPN

855406

ONDERZOEKSADAPTER 450892 VCM12 00.2

7 van 8

855407

ONDERZOEKSADAPTER 450893 VCM11 00.2 iso

702664

KABELZOEKER 701K KIT MET TOONGENERATOR

346325

KROKODIL STEKKER ROOD 4MM P/stuk.

346350

KROKODIL STEKKER ZWART 4MM P/stuk.

702590

TESTOFOON 817

702657

TESTTELEFOON DSTS2 (OPTIONEEL)

24141466

WELLER PYROPEN PIEZO 2 - 51605999

37174860

WELLER SOLDEERB. TCP 42 INCL. STIFT+STEK

37174240

VEILIGHEIDSTRAFO 230-42V 50HZ 60 VA

32070604

AANSLUITSNOER PVC 1,5MTR 2X0,75

75040001

KEUREN ELECTRISCH NEN3140

De Gasbout is ook nodig omdat er niet altijd 230 volt aanwezig is, maar moet zo min mogelijk
gebruikt worden, gas levert toch een hoger risico op.
De NEN3140 keuring is verplicht voor elke stuk gereedschap wat aangesloten wordt op de 230V.
5.2

Kruisdraad t.b.v. kabel- en hoofdverdelers

De volgende artikelen betreffen het kruisdraad dat door KPN op haar kabel- en hoofdverdelers wordt
gebruikt:
Draka artikelnr.

Omschrijving

17000004

N65/1x4x0,5 mm

17001274

N65/1x2x0,5 mm

17001275

N65/1x2x0,5 mm

5.3

Meetapparatuur

WLR Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van en de keuze voor bepaalde meetapparatuur
ten behoeve van het kunnen doormeten van de Telefonie aansluiting. Met deze meetapparatuur kan
een correcte levering worden gecontroleerd en bepaald worden of een probleem zich in het domein
van KPN of van WLR Afnemer bevindt.
WLR Afnemer is vrij in zijn keuze voor een bepaald merk/type meetapparatuur zolang de juiste
werking van de Telefonie aansluiting maar kan worden aangetoond.
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