
Eewaàí dit.ertificaat bjj de opglàgtrnk róleoE die in eebruil( it.

CON TO RM ITEITSATTEST/CERTI FICAAT OPSIAGTAN K

fiÍma . T ROÊTVEiITJE

naam: ïoni Vizzini

straat en ltumrner: Eikelbosstraet 18
postcode en aemeÊnte: 3530 Helchteren

tê1. Gsm: 0496 10 25 64

Reknr: sE82 3770 1691 0268
email: lnÍó@Íoêtventie.bê
on dern emingsnu m meÍ: BË 0860.553.115

Págrna 1vrfi t

adres oDJlaÉánk lndien verscbillend van klant D N.v.t.

naam contacipersoon:
stíaat en nunlmer:
Dostc0de en qêmeente:

tel.: gsm:

email

volEnummeí attest:
technicus

voornaanr en naam: Toni Vizzini

erkenningsnr sv 04017

datrm conv ote:rffi....... I ..O.}...... 1 ....à. O. lt
arbeidsduur: van ...... u...,.. tot,..... u ......

tt
naam:

straat en numÍnêí:
een

tê1.

email:

particulier 
^

f(niet-ingedeeld, introro; ílí]C:..1
u ingedpeld, inhoud: ..... .........1 n klasse 3 (vanaf 5000kg)

0 klássê 2

n klasse 1

onderneming
o ingedeeld, inhoud: ............... L o klasse 3 (vanaf 1001)

r: klasse 2
n klàssê 1

o ondergronds

{bovenBronds

il gÍoeve
|} niet tóêgankêlijk

/toeg:nkêlijk
D lnKurprng

n cilindrisch
r: rond

.!Sarallellepipedum
0 ovaal
o andere:

j\taal (enkelwandig)
n staal {dubbêlwandig)
n roestvást staal
o gewapend thermohardèndê kunststoff en

u andere kunststoffen
o prêfabconstructie

datum van tanknummer.:
Gêstockêerdê Arl I udiesêl ola C n andera

u êanwezig

merk: Íabricagenummer

de laátste twee cijfers van het jaartal van de controle: o nÍ. pÍototypekeuringi ffn.v.t.

u inhoud: o diameter: en lenete:

Dtdktiik inzdke boDw en bntole von vosta hDuders IUildoè 5,17.2. von ti@l 11 von hetVloíemt-

0 o
vlsrlêle conltole

toezichtsput/mangat
o aanwezig
o niet aanwezig

staát toêrichtsout Ë ok tr niet ok leidinsen en toèbêhoren
dichtheid toezichtsput n ok n nièt ok aansluitineen (ontluchtine. vullinsl ffok n niet ok

stáat deksêl n ok o niet ok staat lei Xok o niet ok

inkuiping

n aanwezig
t] niêt aanwêzig
o n.v.t.

,ól Í',, ..lrr<-, 1,.,'1 .\

veÍontreiniging rJla n nee uitmonding leidingen Vok tr niet ok

waterdicht o ok r: nièt ok staat eanvoer- en

terusvoerleidine
ËqanweziB
tr nret aanwezrs

(ok n niet ok

koolwaterstofdicht n ok c: nièt ok stookoliefiltêr f\anwezig
0 niet aanwêzig

4)k n niet ok

alsêmene staat cr ok t] niet ok

opsÈagtank stáat wandên o niet ok opmerkingen:

e stêat tank ok o niet ok

zichtbare rond tank o
organolêptische vêrontrêiniAing E ia r,(hêè

funderinc. steunblokken, stabiliteit en afwèterinÊ I niet ok

aroeve I orefu bconstructiê / andere o n.v.t. n oli Ë niet ok opmerkingen:

waarschuwings- of
overvulbèveiligings-
systeem
(billage 5.17.7, vón titel l!
von het Vlarem)

aanwezig niet aenwêzig controle werking

ok niet ok

Íluit td o n
êlêktrische sondè /à o B D

a ndere: E n n n

water- en

sli bbemonsterlng
{bijlage 5.U.4, von tilel ll
vdn het Vlarcm)

n uitgevoerd hoeveêlheid wetèr: .................. cm
(<6, inwendlge ínspecÍiÊ verelsl)

geleidbàa:heid: ..............,.... mS/cm (>j00 nrS/an, inwendige intpectie vereist)

bezinksel/slib aanwezig: n nee oja 0d, inwendlge inspetle vercist)

rJ ok n niet ok
a n.v.t.

pot en tia a lm eting

fi n.v.t. (bovengÍondse opslagtank)/Àitgevoerd' 
mV (meest positieve waarde), r: ok n níet ok



8ewáaí dit iêrliflcaár brj de ópslêÊbnk rolàne die ln 8ebÍuik i5. Prginá 2 van 2

lekdetecta esysteem
(bijloge 5.17.3, van titel U

von het Vlarem)

t] aanwezrg
n niet aa nwezig

frn.u.t.

peÍmê nênt:

nok
rr niet ok

op basis van
contíole werking

ok niêt ok

o fluïdum n L}

fl onderdruk fl t:]

overdruk n 0
o peilbuis + sensor/detector tl tl

Í:t L]

àkoestisch of visueel alarmsignaal o u

dichÍh eidsbeproeving

l{ n.v.t.
n uitgevoerd uultrasoon, boven het vloeistofniveau: ......... dBpV

onder het vloeistofniveau: ......... dBpV

noverdruk, drukverlies:................mbaí/h
oonderdruk, drukverlies:..,,......,...,-mbaÍ/h
nandere methode:

n opmerkingen

Bevestig ín deze íuimte minstens de ofdruk van de meting van

het elektronisch meettoestel ol voeg deze toe ols bijloge bij het

ottest/certiÍicadt. De meetwoorden moeten eveneens schriftelljk

woden ingevuld.

kathodische bescherming: t] aanwezig
r,r ok n niet ok

t] niet aanwezi8 ffn.v.t.

peilmeting

aanwezig niet aa nwezig controle werking
ok niet ok

peilstok n tl o n

mechanisch n n
pneumatisch n tl n\ o

hvdrosta tisch il n o

ultrasoon a È Lf IJ

n L] D L:]

controle en il

fin.v.t.
n-vorige onderzoek uitgevoerd op .....,./.......,/.....-. , Íapport in bijlage: E ja

o uitgevoerd op,.....,/.,........1...,....,., rappoÍt in btlage: L:tja o nee

coÍrosiviteit van de bódÊm - bódêmonderzoek:

kathodische bescherming":
opmêrkingen

n aanwezig,

r] niet aanwezig
ín.u.t.

controle: ook 0niêtok

Ínwendige inspectie: o ok o niêt ok

niet-destructief onderzoek wanddikte: .......................-.....- mm
onderzoek van
(n.u.,.
u\iteevoerd

dê staat van de binÀenwand:

onderzoek van de staat van de buitenwand:
n ok n niet ok

me2 eén

andere opmêÍkingen / uiEevoerde urerkzaamheden

n groên De ooslastank voldoet aan de wetteliike bêpalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.

lfloraue
De opslagtank voldoet niet aan de

wettelijke bepalangen maar mag verder
gevuld en gebruikt wordên gedurènde

max. 5 maanden.

Dê opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatÍEgelên:

.*í.L:UA.

...í-
,j

.d:t:::,
àL..

De opslagtank voldoet niet aan de

wettelijke bepalingen, het is verboden

de tank te vullen of laten vullen.

n rood

cebíu\)í oíop tUn @ízoek èídkehde technicut hlervdn meldUtg bil de sÍdelíng von de vlaonve MilteunooEchoE

wAAnscHUwrN6

doór de exsloltdntaanqeevën te wyden oondÈ oldelinL-Mí1oot mllieuhondhoving, oon de qow.nêwvon de prcvincíe an ddn de burgème4teL

NBnM de;ertlen doqen niÀdoteen rde nlíkploot d kleveí oongebrochlwdhooktde
bevoegd vó@ gíohdwotet.

contÍole n.v,ÈDe

handtekening erkend technicus klant

voor kennisname

lmeke itookolletanks vlndt uM€er


