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GETUIGSCHRIFT ÀF TE LEVEREN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER (DNB)

VOOR HET OPENEN YAN DE GASMETER OVEREENKOMSTIG
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JT'NI 1971

Vertegenwoordigervandeonderneming:....................'.';.1...........................B.T.W.nr:.............

Postcode:.........i........Gemeente:........i....... ,........Te|:..; i.,...i..1 .; ....;.4Fax:.....

( in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma:.........

bevestigt formeel en garandeert hierbij de gasinstallatie

nieuwe installatie / nieuw gedeelte*rm,instatlatie"( het onnodiqe schrappen) volgens het plan hierna

inhetgebouwgelegente:Straat:................!..i..,:'..i.ti.'... ..'........Nr.:.........Bus:.'.....Verdieping:.....

Gasmeter merk:,,i. :.i,'.. :.{,..{:.,.,} gasmeter nummer:

voor rekening van :

te hebben geplaatst volgens de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normen

NBN DS1-003, NBN D51-004, NBN 861-001en NBN 861-002. Deze normen hebben zowel betrekking op de leidingen als op

de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afuoer van de verbrandingsproducten.

Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden vóór deze de gasmeter opent.

Datum:.j.*./ .,'i. :s.t ..*.:. :.1...

Handtekeninq

.-'Model 7'tO628/9

ISOMETRISCH §CHEMA VAN DE INSÏALLATIE' -'

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter, de leidingen met materiaalsoort
(Koper-Staal-PE), hun diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, 8,...,
het soort toestellen met merk, type en vermogen (kW).
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Voorbehouden aan de installateur:
lk verklaar, dat ik een gehabiliteerde aardgasinstiallateur ben

tr ja B neen

indien ja : habilitatie nr:.............

Voorbehouden aan de DNB:

Bijlage(n) .....


