
ALGEMENE GEGEVENS: 

ADRES INSTALLATIE 

HEISTSTEENWEG 120 

2580 BEERZEL 

HEISTSTEENWEG 120 

2580 BEERZEL  

ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN 
EYCKMANS 
HOLLESTRAAT 25 

3945 HAM  

ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN 
EYCKMANS 
HOLLESTRAAT 25 

3945 HAM 

EIGENAAR : 

Adres : 

OPDRACHTGEVER: 

Adres : 

INSTALLATEUR :  

Adres : 

Visualisatie van de installatie 

k'.e:1 Várlii~  

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 101e006 of 101e008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften. 

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN 

T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be  

Verslagnummer: 
	

0346-190124-06 	 Datum van het onderzoek : 	24/01/19 

Extra controle datums: 

BTW of IK : 0673983021 

EAN : Teller nr.  5041947-2003 	Index :  

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN: 

Aard installatie : Verkoop wooneenheid / Type der Lokalen : wooneenheid 

Begin werken fundering: Voor 01/10/81 Elektrische installatie : Voor & Na 01/10/81 

Aansluiting spanning : 3x230V AREI art. : 86 

Voedingskabel hoofdbord : 4x10  mm2  Bescherming van de aansluiting : 40A 

Type van de aardelektrode: Pennen Alg. schakelaar. type : 4p 40A/300mA 

Aantal borden : 5 Aantal eindstroombanen : 31 

Uitwendige invloedsfactoren : Schema : TT 

ONDERZOEK: 
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Controlebezoek volgens : 	AREI art. 276bis, 

Aard van het onderzoek : 	Controlebezoek 

METINGEN: 

RA: 25,7 Ohm RI tot 	 3 MOhm  

BESCHRIJVING: 

bord  1: 1 x diff 40A/300mA 4p, lx diff 40A/30mA 4p, lx C32A 4p, 11x 20A 2p 
bord2: l x 20A 2p 
bord3: 3x 16A 2p 
bord4: 2x 16A 2p 
bord5: lx diff 40/V300mA 4p, 2x 16A 2p, 5x 20A 2p, lx diff40A/30mA 4p, 2x 16A 2p, 4x 20A 2p, lx 32A 2p  

VASTGESTELDE INBREUKEN 

Geen 

NOTA'S 

1 Woning is bemeubeld.  Aileen  bereikbare stopcontacten getest. 

2 Toestellen klasse 1 enkel in geaarde stopcontacten. 

BESLUIT 	De installatie is conform. 

De ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend. 
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/01/2044 (art. 271 AREI) alsook voor de 
ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. 

De agent-onderzoeker, 	 voor De Directeur, 

0346 GERT FOBELETS 

UITGEVOERDE CONTROLES 
'Peen het contr*anderzoek van hutshoudek)ke installaties (art 271) 
a) de controle van de uitvoering van de elektrische Installatie overeenkomstig de schema's; 
b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast gernstalieerd elektrisch materieel in het brjzonderwat betreft de 
schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen In de verdeelborden....; 
c) de centrale van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking; 
d) de controle van de werking van de dtfferentieetstroom'ordchttngen vla de eigen tesdnrirhting; 
e) de centrale van de foutlussen en de juriste aansluiting van de dlfferenrteetsUoominrtchtingen via de opwekking van een foutstroom van 
minimum 2.5 maal de gevoeligheid van het apparaat: 
t) de controle van de continulteit van de equlpotentlate verbir gogen (hoofd-  an  bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de 
stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I 
g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dal gevaar kan opleveren voor personen en goederen; 
h) de visuele  connote  van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen. 
behoudens Inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geinstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom 
ende doorsneden van de respedkvelike stroombanen die ze beschermen. 

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS 
e) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de bendreadschema's ende situatlepiannen: 
b) de verplichting In het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische Installatie te vermelden: 
c) de verplicht  ng  de  Federate  Overheldsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk In te kitten over elk ongeluk aan personen 
overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks le wijten aan de aanwezigheid van etektridtei5 
d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld lijdens het cwrtrolebr  .nek  een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde 
erkend organisme orn na te gaan of na afloop van de termijn van ben jaar de overtredingen verdwenen abn. Indien tijdens dat tweede 
onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overbljven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal 
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v30 het controlebezoek sturen naar de Algemene D'rectie Energie die belast is met het hoog toezicht op de hulshoudelljke elektrische Instapolies. 

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de beslultvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veaigheid, 
of organisatorische gegevens. 

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS 

Lees dit proces-verbaal 
zorgvuldig en besteed 
aandacht aan de eventuele 
nota's. 

Bij belangrijke uitbreidingen 
van de installatie, laat 
opnieuw controleren. 

Een herkeuring van de 
installatie is verplicht voor 
24/01/2044. 

81 V Antwerpen staat tot uw 
dienst voor de noodzakelijke 
keuringen. 
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CONFORMITEITSATTEST 
VOOR STOOKOLIERESERVOIRS 

Klant: 

Straat: 	t 	r 	e- en. 

Firma/technicus: VAN DEN BROECK B.V.B.A.  "BAZAR"  

Straat:  HEIST  GOORSTRAAT 	 Nr.: 32 

Postar.: 2220 	Gemeente: HEIST-OP-DEN-BERG 

Tel.: 015-24 49 24 	Fax: 015-24 09 33 

-' 	Nr.,:,.-i« í) 

Postnr.: 	,;. 	,2 Gemeente: 	;^ ,---p--_,,,z 2-47? 

Tel.: Fax' 

Adres reservoir: Erkenningsnummer erkende technicus 

SV 03495 

Inhoud reservoir: 	/ Nummer reservoir: Materiaal: 
~ . 

Buitenwand toegankelijk O 
ontoegankelijk et f, G7 

Datum ingebruikstelling: 

/ 	1 	7 

Datum vorige controle: 

 / ____..5-- /_ 	,7Y __ 

Datum huidige controle: 

f e_/ 	-.-4.7/ 2&( 

Reservoir enkelwandig .E!J 

dubbelwandig O 

CONTROLERESULTATEN 

(iet is een controle van een: 

Niet-ingedeelde tank 
O Ingedeelde tank 

Volgende controles werden uitgevoerd: 

Nazicht attest van vorige controle 	 , Algemene staat van de opslagplaats 

O Visuele controle van de buitenwand 	 yl  Visuele controle van de toebehoren 

O Doeltreffendheid lekdetectiesysteem 	 Doeltreffendheid overvulbeveiliging 

53 Controle aanwezigheid water en slip 	 ,Dichtheidsbeproeving 

O Controle inkuiping 	 O De staat van de binnenwand 

O Andere: 

Bijzondere opmerkingen: 

ALGEMEEN BESLUIT 

Niet-ingedeelde reservoirs Ingedeelde reservoirs 

Verdere exploitatie toegelaten (GROEN) 

O Verdere exploitatie niet toegelaten (ROOD) 

O Verdere exploitatie toegelaten (GROEN) 

O Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde 
herstellingen (ORANJE) 

O Verdere exploitatie niet toegelaten (ROOD) 

Volgende controle moet gebeuren vóór: 	 9 2 /._:--.. 	‘  

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding 
van de bodemverontreiniging. 

Naam en handtekening technicus: 	ll  

[ %f  
j_ ~L_ 	i/ - 1 . 	~~_ _,..._ 

Firmastempel: VAN DEN BROECK B.V.B.A.  "BAZAR"  
HEIST  GOORSTRAAT 32 
2220 HEIST-OP-DEN-BERG 

Naam van de klant: 	 Handtekening: 
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