
VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
Verslag Nr: 
4.904

Datum van bezoek: 
29-10-2021

Inspecteur: 
Emin Avci

Plaats van het onderzoek: 
Wafelstraat 1 - Merelbeke 9820

Aard onderzoek: 
Controlebezoek (Livre 1 6.5)

Algemene gegevens
Adres van de installatie Wafelstraat 1 - Merelbeke 9820   
Gebouw Huis
Eigenaar, beheerder of huurde De Rooze Nico
Adres van de eigenaar Wafelstraat 1 - Merelbeke 9820   
Installateur

Gegevens verdeler
DNB Fluvius
Nummer teller 1sag1100170507
EAN code 541448820047924
Meter/bord verbinding XVB 2X10   
Net spanning 2 x 230 V
Maximum beveiliging 40 A   

Onderzoek
Schémas/plans 
NOK

Equipotentiale verbindingen 
OK

Fudamenten 
vanaf 81

Elektrische installatie 
vanaf 81

Beschrijving van de installatie Geen schema aanwezig
Aantal verdeelborden 2
Hoofd differentieelschakelaar 300mA - 40A - type A
Test ΔIn OK
ΔIn OK  
Controle van de staat NOK   
Opgesteld materieel   
beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking OK  
Protection contre les contacts indirects OK  
beschermingsinrichtingen tegen overstroom OK  
Type aardelectrode Baar
Weerstand aardelectrode (Ω) 1.931
Isolatie (MΩ) > 500 MOhms

Opmerkingen
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.
Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

Geldigheidsdatum: datum van controle + 1 jaar
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Bewoordingen Paragraaf

De waarde van spreidingsweerstand van de aarding dient kleiner te zijn dan 30 Ohm. B1: 4.2.4.3.

Eendraadsschema(‘s) van de installatie is (zijn) te voorzien. B1: 3.1.2.; 9.1.1; 9.1.2; B3: 3.1.2.

Situatieschema(‘s) van de installatie is (zijn) te voorzien. B1: 9.1.2.

Nous ne pouvons pas exclure, qu'au dépôt des schémas, il puisse y avoir d'autres infractions.

Besluit
BESLUIT : NIET CONFORM

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het boek 1 van A.R.E.I.
Een aanvullend besoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten één jaar na keuringsdatum dans l'année.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd
worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de
personen of goederen. 

Handtekening van de inspecteur  

Lijst inbreuken

Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation
A) L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.

B) De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.

c) De verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en
rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

D) De verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door
hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede
onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het
controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.
Pour de plus amples informations
SPF Economie, P.M.E., classes moyennes et Energie
Direction générale de l'Energie - Division infrastructure et contrôles

Adresse: Avenue du roi Albert II 16 1000 Bruxelles

Tél: 0800 120 33 / Email: gas.elec@economie.fgov.be

Https://economie.fgov.be

Organisme d'inspection agréé/Erkend Keuringorganisme
Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
België

+32 2 726 64 04  info@atlascontrole.be  http://www.atlascontrole.be  BTW: BE0732536476

Pagina: 2 / 2


