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Antwerpen-Limburg

O Brabant

tel.: 03 221 86 11

lel:0267457 11

O Oost & West -Vlaanderen

O Wallonië

tel.: 09 24477 11

tel.: 081 432611

Resi code:

PRoces-venBAAL vAN GELIJKvoRMIcHEIDSoNDERZoEK EN/oF coNTRoLEBUoEK vAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSpANN|NGS|NSTALLATIE

lnstallatie ; Eigenaar of beheerder :

Basis van het oncterzoek

O inqebruikname O wijziging O uitbreiding
O AÍ127O

O mobiel O tijdelijk
rt 86

O Art 87

O Art 88

O Art...

O Art 271 bis

O Att278

O Art... ..

O 4rt......

ooneenheid

@ Huishoudelijke werkeenheid

HArt271 o periodiek ffcontrole o @ Gemeenschaooeliike delen
O Att276: verzwaring OArt 276bis : verkoop van een wooneenheid @ Werkeenheid

el e ktris c h e i n sta I I atie

Gegevens

verdeler

EAN niet meegedeeE lO kwh meter niet geplaatst

Bescherming aansluiting (A) : O20 O25 O

O kWh excl. nacht meter:

nr. : .................. meterstand :

Gegevens

installatie

Ontworoen voor UN : 30V O3x230V O3N400V o Type aardelektr :

O aardingslus en I baar

o ................
Maximalenominalestroom(A):Q2O O25 O32 [40 O5O 063 O8O 0100 o.
Voedinosleidino hooÍdbord , .....V x Í,O... ,r] - Tro" : ......

Beschrijving

installatie

O zie
bijlage(n)

- ÍesÍen - controles - vezegeling :

0 Schema's

O Controle foutlus rdinqscontinulteit est diff

Differentieelstroominrichtiío : as vezeqeld O werd verz oeld O werd niet vezeqeld O kan niet verzeoeld worden

N
N
N
o
oo
o

lnbreuken - Opmerkingen de betekenis van eventuele codes

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aan hte wijziging te vermelden

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
O Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
O Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. ln geval van twijfel over de veiligheid van deze

elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(') De werken, nodig om de inbreuken te doen verdw[nen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle

maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen lndien bij het nieuw controle-
bezoek, na max. 'l jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de
Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.


