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overeenkomstig de oorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

-Externe Dienst voor Technische Controles 27-iSSP؛Se٥c

ًابؤ [ Getijkvormigheidsonderzoek van een huishoudetijke etektrische laagspanningsinstattatie

(ARE! art. 270)(wijziging - uitbreiding -ي6٢)
Controtebezoek van een bestaande huishoudelijke etektrische taagspanningsinstattatie
(ARE! art. 271)

 Halsendallaan 5 - 1652 AISEMBERG
tel 02 380 52 71 : tax 02 380 89 86

□
□ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK

tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87 Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring
van de aansluiting op tiet openbaar verdeelnet (AREI art, 276)

Controlebezoek van een huishoudelijke elektriscfie laagspanningsinstallatie bij de verkoop
van een wooneenheid (AREI art. 271 - AREI art. 276bis voor oude installatiedelen)

□
e-mall info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353 □

Eigenaar/beheerderfدءعل/
uitbater-Naam

PostnrVoornaam

Líà-ß' GemeenteAdres

GemeenteInstallateur

BTW-nummer

ĨU

'،

of identiteltskaartnr itrelkingsdatum Gemeente

,kUí/čssr - PostnrPlaats van onderaoek f;مغنم
-/-¿б/{

GemeenteAdres
Elektriciteits-
verdeler ΕΑΝ-code□□□□□□□□□□□□□□□□□□ددا

^wooneenheid -
appartement, andere)

□ gemeenschappelijke delen van
een residentiële eenheid

□ huistioudelijke
werkeenheid

□ tijdelijke installatie / voorlopige
aansluiting voor werf / festiviteitenType installatie

Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingenAlgemene beschrijving van de aansluiting

/xJk'

د -
ш (V ac/dc),٧ج

0 voedingskabel (mm؛)

'™„aansluiting (А)

-

Type alg. schakelaar
Aantal borden

Aantal eindstroombanen>:///ا4 آل4 -7د
Vaste vewarmingstoestelien ^aantal - kW) :

Type aardelectrode

Algemene diff.stroom.inr ئ
Bijkomende diff.stroom.inr ?

Onderaoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01Metingen Meetapparaat : apparaat harvan de inspecteur ttlularis is

7,1 Continu'rteit ΡΕ-
geleiders & eguipot.:

Werking differentieel-
stroominrictiting :

Aardspreidings-
weerstand : Isolatie^rstand ?/7 ΜΩ OK/NOKΩ OK /NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

نكئ

-

in

□ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP /
Besluit

/ár De elektrische instaJlatie-vOfdOet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

De ingangsklẹ^^^ran dê-au؛٠mat--٠differẹntieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, wprden ontoegankelijk gemaakt
De volgende peTlodieke cOntrole moet worden uitgẽvoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn, (art. 271)in

□ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van tiet A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd
worden en alle Maatregelen moeten getroffen worden opdat d.e in overtreding zijnde installatie, Indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de
personen of goederen.-
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóọ'r : 1  ... 1

i

O

\ằẤâm
-

Agent4>nderzoeker
(naam-nr.-
handtekening)

ü_ ٠'٠٠٠,٠.,.٠ل٠ا٠ع٠ ٠

Volgend controle
bezoek urterlijk op :

Datum
onderzoek:..4ذ ٠:ممI Iΐί

Ţ
Wettelijke verplictitlngen, nota's en algemene voonwaarden op اً.٦^٦٦٦


