
PROCES.VERBAAL OVER HET ONDER

ELECTRISCHE

ADRES INSTALLAÏIE

Adres: ............

OPDRACHÏGEVER: ..

Aanvulling van verslag nr. ..................

iqheidsonder

Aard instaJlEÍiF{ftieuwe -\itbreiding - Wijziging - Voorlopig - Bestaande - Verzwaring. Type der lokalen: ...Y:.§lY.Y)-..\

AardVanhetondeggpk:@lkontrolebezoekVolgenS:1\.j
--\W l.-

{^:,::,:'Hg}:E]art 271'r*'1art 
:,,,,,,,,,,,,,,,,,16)(ARA'^1r.-'l?ltl 1il 'ïl - --ffi ; -,fu;*.-

Beginwerken:rffir6ÍifrE?oo,-.}à1ro.ar-Electrischeinstallatievoor-§Xt'to.B1.1.1'a#
;"'r,il, ;r";;;; . .")4- -1 u u"."nr,* nn urn o" urnrtilini ...(W..................o Ars. schakeraar: type:Afl$e

ïype aardelectroAe.@ baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteer'èff{ - lT; ....... ......

BESCHRIJVING! zie schema's in bijlage

IDENTIFICATIE
Datum van onderzoek:

1. De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsyveerstand van de aardelectrode: ja - ffi
2. De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmèn overeen met de doorsneden der respectivelijke stroombanen: ja "ren

INBREUKEN EN/OÍ NOTA,S

EIECÏRABEt
ffi'ÍIïílïlIl vua NoERIN l

Marc Reviers
Sector Mecheten

{. t
olt ,k/.r-,
dorn i laa;:i;'itnài?r /i

K'aalsrraat 3. 2BOO \,4eche,e , fr' 4-"
Ter. (01 5) 21 56 58 - Lax (01 5) 20 98 90 /

<--

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerziide

De installatie mag - ríH - in dienst - gesteld worden -

opdat

De installatie - voldoet - *t - aan de voorschriften van de stroomleverancier.

E06 model LS/94/50

BESLUIT: De installatie is -rlff- conform. De algemene ADS - lgs - werd - verzegeld en

het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingsschemagCp vo-or[gezign get^ekend.

De instailatie dient opnieuw gekontroleerd uiteíi1k op fu([ \r\ :"À'$i/L2-
@rt.271ARE1) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wilLiging of beduidende

uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

RZOEKER



FACTUURvan23-LA-97

TE BETALEN

KLANTNUMMER

v00R 07-t1.-97

5553452-08

: KRAANSTRAAT 3

28OO MECHELEN
aL5/21.56.66
08u00 T0ï 12u00
12u30 T0T 16u15
0PEN T0T 15u30

Gas: IYERLEI( CV

Tvd: IIIERLEK CY

8E222343301
882223433A7

Met BTll

1-6.900

_ 14- Q00

7.519

-----E:ï18

BT}.l
Bït}I

INLICHTINGEN

TELETOON
OPEN VAN

EN VAN

OP VRlJDAG

IVERLEK CV

DHR NEEUS - FEREMANS H.

LeEsrsesrEENwEG 87

28OO HEGHELEN

ELEI(TRICTTEIT -

ondergronds" uuntïuiting elektriciteit normaal

T0TAAI (BTl^l 21 ,O%) ..... ..""

aL2

( 148)

AÀRDGAS" "uànilritlng gas standaard
T0TAÀ! (BTI'J 21,.970) ,,""' ''

TY:Èí DISTRIBUT
ondergrondse aansl uiti ng

T0TAAt (BTtt 21'0%) '

TOTAAL FACTUUR

K§.PIE'§LIËNï
:b"àÉg'i,,1+1to1",:l:' l l

Zonder BTl,l

L3.967

-É:E5711.570
l,_1r:578-

6.214----'--íf,í
-----ïÍ:7E1

I ert,l erervENs I

Basis BTlll % Totaal

Ele: r:.gOZ 2'933 (21'0) 16'900

,n"tnàa,un' berilag

r€kening oodrachlgeveÍ

'"t..öïfiÏöuËorísr-sa 
.

naam begdnstigde

IVERLEK CV

C/O ELECTRABEL
médeóclinq

;ï;ö4st5534t5?8a7+++

REF 5553452-08
aaiiiri*gifte,.,. ...': .):':":';,' 

": .'':

GLOBAAL SALDO : 38.419 F

Iedrag van deze factuur 38.419 F

l

K*biecliiinr.ealtóibíiirortiwvolrl*ggel'' 
,. .'' l

-@Pa'ffi - -) -.1

AANREKENING

( 4325.C.202110. .11.5553452'2800/Y E'



lverlek c.v. - Privé vennoot Electrabel n.v.
R.B.V. Mechelen 31 - B.T.W. 222.343.301

BESTELBON Lijst van de werken op de keerzijde. Kruis aan wat u wenst.

,Q Elektriciteit:
Aardgas:

Ir1,"
tr
E
tr

Kabeltelevisie'. !;

Facturatie aansluitingskosten: tr Adres uitvoering /"1.! Huidig adres

Ander adres: Naam:

Naam en adres waar sleutel kan

aÍgehaald worden:

E Nieuwbouw "EJa l-l Neen
\F lndividuele woning
n Appartement Aantal:

Naam architect:
Adres: 

-

V'€IO:BtsËtl€UEEM;BIEN§fri;ii:i::::i,::;:r:ai:r':::.'i::,:lrr:::rr:.'::i:r::l

:i'i#i:X:*itll

I:r '$P"1::1''1r;

Aard van de toepassingen ,.6 e'

I huishoudelijk
n verwarming

n niet-huishoudelijk

E
IIJ
F
I
É.F
Y
IIJ
J

tr directe verwarming - kW

tr spaarkachels 

- 

kW

E vloeraccumulatie 

- 

kW

fl warm water
tr spaarboiler 

- 

kW

E andere
k\^l

l:.?2.al

,tI,4.9,A',,;
,tr.50tÀ,,,

:§:g§:s,:l
rl

:tr,#S:*:1
.H,,A6.ë,..
.trr32::A.,,

lrnlaiilíl,
rla,:., r::,: r::ri;ilii:lt

. :!

IU Naam insta llateur: l;À,t.Adres: -
Tel :::r':,:;{er :.,6:É§{ili}:::,1.ilr,r,

\@ huishoudelijk
E verwarming
tr kachels

aantal:

n niet-huishoudelijk
E warm water

tr boiler
n doorstromer

_kw

tr koken

a
oo
É.

centrale verwarming

I andere:- KW
hlaom incÍallafar

.Code
..,,.., .,.,..,i,... j,, j:, i j"::,;rt:rir :it:_t.ll

'.'' ., 1r,:::.ii:-.::::,.,:i::r',.' .

l:i::i:r:l::j:]tt:it::..:t.r:].:.,.ii::t,i. ;,

:'::r::i!ïB;:;.?:iiit:ii::.:l:,::i lli:.,

!.i;;,;:;:;!;r-;:i1;3:::.::,::::::,1:i:

Adres: Tel.:

d tr enkelvoudige

I Èfl meervoudige

Ë vrijstettingsnr:
;ïï:H:",tactdozen Aantar:e4,

I verklaarl zicn oaaÍmee geheel en uitdrukkeliik akkoord. I

| -De hierboven vermelde oeoevens. verzameld door E'eclÍabel N.V., Beqentlaan 8 ïe I

TOTAAL
I tooo Brussel. zijn bestemd voor net klantenbesland van uw energie-intercommunale. I

I U heeft het rccht op mededeling en verbetering van uw persoons-gegevens. 
I

I Aanvullende inlich'ingen kan u bekomen bij het Openbaar Flegister. ]

| (Wet van 08.12.92 ter beschermino van de persoonliike levenssfeer.) l

.'* i: í/
Naam contactpersoon: -i lll'.41 . -íï., '

TeleÍoon: r::..rr q..l ll , q ï',? :J
,..

rNA GOEDKEURING VAN DE ENERGIEMAATSCHAPPiJ
WIÏ: EXEMPLAAR VOOR ELECTHABEL - BLAUW: VOOB DE KLANT

Prijs geldig tot
Streef datum voor uitvoering:



rl
l

qA -- i rcontenbureou: IVERLEK-ELECIRABEL

//(V/l I zoneZuid-Vloonderen
U ULE i Kroonstroot 3

lnruff 28oo Mechelen

Afsprook:

Contocïpersoon: Daqny SCHOOLMEESïERS /
,fo^ hLJ

Openingsuren:
08u30 - 12u00

I3u30 - 1óu00

donderdog tot 18u00
(beholve in juli en ougustus)

Algemeen nummer: O (0.l5) 215 óóó

Technische inÍormotie: .,...,..,,, O (015) 2.l5 ó50

(nieuwbouw & bestoonde bouw)
Verhuizingen & betolingen: ,,,....,,...,.,.......... O (0.l5) 215 350

Focturotie: ,,....... o (015) 215 450

FAX:,.,,,,.,.,.,,,, ..,.,0 (015) 209 890


