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Procesverbaalvanonderzoekvaneenhuishoudelijke ：譲
elektrischeinstallatieoplageenzeerlagespanning En
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ExterneDien､voorTechnischeControles

噺 Gelﾘkvormigheidsonderzoekvaneenhuishoudel ijkeelektrischelaagspann ngsinsta latie
(nieuw-wijziging-uitbreiding)(ARElart.270)

Controlebezoekvaneenbestaandehuishoudelijkeelektrischelaagspanningsinstal latie
(ARElart271)

Controlebezoekvaneenhuishoudel ijkeelektrischelaagspanningsinstallatievOOrverzwaring
vandeaansluitingophetopenbaarverdeelnet(ARElart276)

Controlebezoekvaneenhuishoudelijkeelektrischelaagspanningsin:al latiebijdeverkoop
vaneenwooneenheid(ARElart.276bis)
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Devolqendecontroles werdenverricht

a)decontrolevandeuitvoeringvandeelektrischeinstal latieovereenkomstigdeschemas;
b)decontrolevandestaat(vasthechtingen,beschadiging,¥)vanhetvastgemstal leerdelektrischematerleel inhetbijzonderwat
betreftdeschakelaars,destopcontactdozen,deaansluitingenindeverdeelborden､…；

c)decontrolevandebeschermingsmaatregelentegenelektrIscheschokkenbijrechtstreekseenonrechtstreekseaanrakingi
d)decontrolevandewerkingvandedifferentieelstroominrichtingenviadeei9entestinrichting;
e)decontrolevandefoutlussenendeluisteaanSluitingvandedifferentieelstroominrichtlngenviadeopwekkingvaneenfoutstroom
tussen2,5en2!75maaldegevoel igheidvanhetapparaat;

f)decontrolevandecontinulteitvandeequipotentialeverblndingen(hoofd-enbijkomende)envandebeschermingsgeleidersvande
stopcontactdozenenvandevaste,vastop9esteldeofverplaatsbaretoestellenmetvastestandplaatsvandeklassel!

g)devisuelecontrolevanvastofvastopgesteldmaterieeldatgevaarkanopleverenvoorpersonenengoederen;
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Raadgevingen字Wettelijkeverpl ichtingen

a)DItproces-verbaalvanhetonderzoekdientbewaardinhetdossiervant1eelektrischeinstal latiei
b)EIkewijzigingaandeelektrischeinstailatiedientvermeldinhettechnischdossiervandeelektrischeinstallatiei

c)DeFederaleOverheidsdienstdieEnergieonderzIjnbevoegdheidheeft!dientonmiddel l ijkingel ichtoveJ:.elkongelukaanpersonen
overkomenenrechtstreeksofonrechtstreekstewlltenaandeaanwezIgheidvanelektrlcitelt． 2 - ・ ノ．
d)WanneererovertredIngenzIjnvastgesteldtﾘdenshetcontrolebezoek,dientmeneennleuwc6rVtr制ebezoektedoenverrichtendoor
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Nota.s

1Deresultatenvandecontroleheb ~benuitsluitendbetrekkingopdegekeurdetoestel len!

keuringsopdracht

2.Ditverslagmagzonderdetoestemmlngvanondemavl9ekeuringsinstellingendeopdrachtgevernietandersdan inzilngeheel
wordenvermenlgvuldigd

3.OnZetussenkom~enwordenilfheLkadervanonzealgemenevoorwaardetluli9evoerd. 、､￥で

~

AIqemeneVerkooDsvQorwaarden

1．EIkeopdracht isonderworpenaandezealgemenevoorwaarden,metuitslultingvandeeigenvoorwaardenvandeklant
20nzefacturenzIjn,behoudensstrijdgevermeldlngopdefacturen,betaalbaarulterl ljk30dagennauitglftedatum.
3Betwlstlngvaneenfactuurmoetdoordeklantschriftelijk,peraangetekendepostbinnende8dagennadeverzendingvande
factuurgebeurenhetgeendoordeafstempel ingbewezenwordiNatlezetermijnwordendefactuurevenaIsdefactuurvoorwaarden
beschouwdalsonherroepel ijkaanvaardzowelwatdetarifenngvandedienstverleningenbetreftalsdenatuLIrofdekwal it

4.HetbedragvandefactuurdlenletbelaaldIsopdevervaldag,wordtvanrechiswegeenzonder ln9ebrekestel l lngverhoo

forfaitaireschadeloosstellln9vanl5%vanhetverschuldl9debedrag、meteenminimumvan62EURHetaldusve'hoogde
brengtvanrechtswegeenzonderngebrekestel l inginterestvoortgelﾘkaanl%permaand

5.Voorallegeschillenzﾘnuitsluitendderechtbankenvandemaatschappel ijkezetelbevoegdvanonzevennootschap:eni

ekwal it

verhoo
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gdmeteen

bedrag

suitsluitend

hetBelglschrechttoepassel ljk

6.Betwistin9en inzakedekwal iteitvandegeleverdedienstenkunnenslechts inaanmerkinggenomenworden!binnendewettel l｣ke

bepal ingen,voorzoverzeonmiddel lijknadevaststel l ingperaangetekendschri｣vengemeldzIjn.Het indienenvaneenklachtontheft

deklantnietvanzi｣nbetal ingsverpl ichting
7.Veiligheidskeuringeninhetkadervaneenreglementeringhebbengeenbetrekkingopdefunctionaliteitvarldetoestellenof
installatles. ~.一′

8Dekeurln9enzijnbeperkttotdeinstal latieswaarvoordeopdrachtgeveronzeinterventievraagt

9AfWllkingenvandezealgemenevoorwaardenzunenkelmogelijkmitsonzeuitdrukkel ijkeschriftelijketQestemmIng.
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ag؛Ref. vers RAP /Aan٧raagnr. ٠ل VAN HEMELEN
KEÖR!NGS٥RGAN!SME vzw Proces verbaa! van onderzoek van een hu؛sh٠ude!!)ke

e!ektrlsche Insta!!atle op !age en zeer lage spanning
overeenkomsJg de voorschriften van het A!gemeen Reg!ement op de E!ektrische !nsta!!atiesExterne D!enst voor techn!sche Contro!es Be!ac227-١NSP

Gel؛kvorm!ghe!dsonderzoek van een hu؛shoude!!jke e!ektrische !aagspann!ngsinsta!!at!e
(n!euw - wاjzاgاng - u!tbre!d!ng)(ARE! art. 270)

Contro!ebezoek van een bestaande huاshoudeااjke e!ektrische taagspannlngsinsta!!at!e
(ARE! art. 271)

Π□ Ha!senda!!aan 5- 1652 ALSEMBERG
te! 62 380 52 71 - fax 02 380 89 86

□
□ Meensestraat 41 - 8500 KORfRIOK

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

Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsi nstallatie bij de verkoop
van een wooneentieid (AREI art. 276bis)

□
e-ma!! lnfo@vanhemelen.org
BfW BE 0422.507.353 □

Eigenaar/beheerder/
uitbater-Naam

PostnrVoornaam

of identiteitskaa^tnr.

Adres

lnstaแateuا

BTW-nummer

Gemeente

Gemeenteمث. ’ ثم’

□ □ □□□□ □□□ □□□
GemeenteUitreikingsdatum l__l
Postnr.Plaats van onderzoek
GemeenteAdres
Elektriciteits-
verdeler□□□□□□□□□□□□□□□□□□EAN-code

□ gemeenschappelijke delen van
een residentiële eenheid

□ huishoudelijke
werkeenheid

□ tijdelijke installatie / voorlopige
aansluiting voor werf / festiviteiten

□ wooneenfieid (huis,
appartement, andere)lype installatie

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

U„٠m (Vac/dc)
0 voedingskabel (mm؛)

I„om aansluiting (A)
fype alg. schakelaar
Aantal borden

Aantal eindstroombanen

fype aardelectrode

Algemene diff.stroom.inr

Bijkomende diff.stroom.inr.

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure’TD-E-01Metingen Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is
Continufteit PE-
geleiders & eguipot.:

Aardspreidings-
weerstand :

Isolatieweerstand
(250/500/1000V) :

Werking differentieel-
stroominrichting :ΜΩ OK/NOKΩ OK/NOK

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

๓

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

Besluitق؛-.,-

□ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominricht ing, geplaatst aan tiet begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt
door verzegeling. Het (de) eendraads- 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 voldoet niet aan de voorschriften van het 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 de 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 vóór :
-
KEURINGSORGANISME vzwAgent-onderaoeker

(пЭат-пг-
handtekening)

Volgend controle-
bezOek uiterlijk op :

Datum
onderzoek:l__l I ا๔

INSPECTEUR - 121
-Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.



De volgende controles werden verricht :
a) de contro!e van de uitvoering van de e!ektrische اπstaااatاe overeenkomstig de schema's:
b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd 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 testlnrichting;
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 (tioofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de
stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1;
g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

De geïnstalleerde automatische differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de waarde van de spreidingsweerstand  van de
aardelektrode.
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden van de respectievelijke
stroombanen die ze beschermen.

Raadgevingen - Wetteliike verpl ichtingen
a) Dit proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard in het dossier van de elektrische installatie;
b) Elke wijziging aan de elektrische installatie dient vermeld in het tectinisch dossier van de elektrische installatie;
c) De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient onmiddellijk ingelicht over elk ongeluk aan personen
overkomen en rechtstreeks of onrectitstreeks te wijten aan de aanwezigtieid van elektriciteit,
d) Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te doen verrichten door
tietzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens
dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet tiet erkend organisme een kopie van het proces-
verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het tioog toezictit op de huishoudelijke
elektrisctie installaties.

NotaS
1. De resultaten van de controle hebben uitsluitend betrekking op de gekeurde toestellen, installaties, 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 tussenkomsten worden in het kader van onze algemene voorwaarden uitgevoerd.

Algemene verkooDsvQowaarden
1. Elke opdracht is ondeworpen aan deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eigen voowaarden van de klant.
2. Onze facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de facturen, betaalbaar uiterlijk 30 dagen na uitgiftedalum.
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 factuurvoonwaarden
beschouwd als ontierroepelijk 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 schadeloosstelling van 15% van het 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 maatsctiappelijke zetel bevoegd van onze vennootschap, en is uitsluitend
het Belgisch recht toepasselijk.
6. Betwistingen inzake de kwaliteit van de geleverde diensten kunnen slechts in aanmerking genomen worden, binnen de wetteliJke
bepalingen, voor zover ze onmiddellijk na de vaststelling per aangetekend schrijven gemeld zijn. Het indienen van een klactit ontheft
de klant niet van zijn betalingsverplichting.
7. Veiligheidskeuringen in het kader van een reglementering hebben geen betrekking op de functionaliteit van de toestellen of
installaties.
8. De keuringen zijn beperkt tot de installaties waarvoor de opdrachtgever onze interventie vraagt.
9. Aftwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk mits onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
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