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Getjkvormtghetdsonderzoek van een hu!shoudet!jke elektrisctie اaagspannاngsاnstaااatاe
(nteuw - w!jziging - uftbre!d!ng)(ARE! art. 270)

□
K Ha!senda!!aan 5 - 1652 ALSEMBERGte! 71 52  ة8ةأة - fax 86 89 380 2ه

Controtebezoek van een bestaande huishoudeüjke etektrische laagspanningsinstatlatie
(ARE! art. 271)

Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsi nstallatie vOOr verzwaring
van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

Controlebezoek van een tiuistloudelijke elektrisctie laagspanningsinstallatie bij de verkoop
van een wooneenheid (AREI art. 276bls)

□ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIdK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87 □

e-maü ¡nfo@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353 □
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Algemene diff.stroom.inrيسئ

Bijkomende diffstroom.inr.

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
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De elektrische Installati، voldoet a
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tische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt؟
f  raads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend/ werden opnieuw geviseerd.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn, (art. 271)
□ De elektrische installatie vold(

De werken, nodig om de i!
worden en alle maatreg^
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Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene vooraarden op keerzijde. M, Θ



؛

ẨDe volgende controles werden verricht :

a) de C0ntr٥!e van de u!tv٥ering van de e!ektdsche installatie overeenkomstig de schema's:
b) de controle van de staat (vasthechtingen, besctiadiging,...) van het vast getnstall^rd elektrische materieel in het bijzonder wat
betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
e) de controle van de foutlussen en de Juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom
tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
f) de controle van de continuïteit van de eguipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de
stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestelle٩٩w.^vg؟.te٥ndplậats van de klasse 1;
g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opievefen voor personen en goederen;
h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

*  De gefnstSlIeerde automatische differentieelschakelaars zijn in oveheensten٩min^ ط de Waar^ ١٠n de sprąlżlingsweerstand  van de
aardelektrode. ■ ١د' ‘ ١  '
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden van de respectievelijke
stroombanen die ¿ë^esëhermen.

Λνخ

١٠٠- ة\١4\
Raadgevingen - Wettelilke verolichtinaen .

a) Dit proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard in- het dossier van Уе elektrische installatie;
b) Elke wijziging aan de elektrische installatie dient vermeld in het technisch dossier van de elektrische installatie;
c) De Federale Overheidşdlen,?J dje Enẹrgie onder zijn bevoegdheid.heeft,,die^t.؟nm^dellijk ingelicht ovec٠elk ongeluk aan personen
overkomen en rechtstreeks' of Onrechtstreeks te wljt^n аЭп dể'aan\^Hghéid 'elektriciteit. ' ١ ١ ؛'  Λ· (١
d) Wanneer er ov^tredlng^ ^n ،estg^ţeld'tijdens hetconfîolebefk,  dient men een nieuw oontrolèbezoek te doen verrichten door
tietzelfde erkend organisme,^^.nate gaan.of, na afloop,.yan dẹ-tertĩỊÌin vanéénaạre.؛٥overt؛ẹ.cj,in.g۴,٠rdwenen zijn. Indien tijdens
dạt tweede oọden^oẹk wordt šstgSstel؟dater nog ove٩edi^؟.n overblijven, mOet he٦ erkentijjoijganisme een kopie van het proces-verbaal van 'ttet'COnHolebezoel^^ùren. ilar'ílé ĄlgemenfeDl^e. Enefgie die belast is met het hooiJtOezicht op de huishoudelijke
elektrische installaties.  ا■■ل ي ع :'. Λ' '■■■؛V. ١٠ ч' ;

١١

Λ;Nota's

1. De resultaten van de controle hebben uitsluitend betrekking op de gekeurde toestellen, inste liaksi'- resp. aangevraagde
keuringsopdracht.
2. Dit verslag mag zonder de toestemming van onderhavige keuringsinstelling en de opdrachtgever niet anders dan in zijn geheel
worden vermenigvuldigd.
3. Onze tussenkotnsten worden In-het kader van onze algemene voorwaardSn, ultgevoerd. '١.

Algemene verkoQDSvoorwaarden

1. Elke opdracht is onderworpen aan deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eigen voonwaarden van de klant.
2. Onze facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de facturen, betaalbaar uiterlijk 30 dagen na uitgiftedatum.
3. Betwisting van een factuur moet door de klant schriftelijk.per aangetekende post binnen de 8 dagen na de verzending van de
factuur gebeuren, hetgeen door de afstempeling bewezen wOrdt. Na'deze termijn worden de factuur evenals de factuurvoorwaarden
beschouwd als onherroepelijk aanvaard, zowel wat de tarifering van de dienstverleningen betreft als de natuur of de kwaliteit ervan.
4. Het bedrag van de factuur die niet betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een
forfaitaire scliadeloosstelling van 15% van tiet verschuldigde bedrag, met een minimum van 62 EUR. Het aldus verhoogde bedrag
brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 1% per maand.
5. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel be'voegd van onze vennootschap, en is uitsluitend
het Belgisch recht toepasselijk. ,
6. Betwistingen inzake de kwaliteit van de geleverde dềnsĩềrt küi^n^slècfi'ts in aanmerking genomen worden, blnnende wettelijke
bepalingen, voor zover ze onmiddellijk na de vaststelling per aangetekend schrijven gemeld zijn. Het Ipdier^n van een klacht ontheft
de klant niet van zijn betalingsverplichting. .٠'
7. Veiligheidskeuringen in het kader van een reglementering hebben geen betrekking op de functionaliteit vạn de toestellen of
installaties.

8. De keuringen zijn beperkt tot de installaties waarvoor de opdraclitgever onze interventie vraagt. ١
9. Ahwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk mits onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
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