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PRocES-VERBAAL VAN GELIJJ<VoRMIGHEIDSoNDERzoEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke de rof

ldent. Kaart nr

BTW nr.: BE

lfl
Naam, voornaam

Post nr. + Stad

Tel.

Adres

Basis van het ondenoek : Algemeen op de Elektrische lnstallaties (AREI) O

O ingebruikname

O mobiel

O wijziging

o tijdelijk

O uitbreiding
O Att270

Ð lrtZll O periodiek o controle

{nrt ao

þ ¡¡at
O Art 88

O Art...

O Art 271 bis

o Aft278

O Art......
O Art.......

O Wooneenheid

Ø Huishoudelijke werkeenheid

@ Gemeenschappelijke delen

@ dO Art 276: verzwaring O Art 276bis : verkoop van een wooneenheid

elektri sche i nstallatie

Gegevens

verdeler
nacht

Bescherm aansluiti

EAN niet meegedeeld O kWh meter niet geplaatst

ø
nr ÍfrçlkWh excl. nacht meter

meterstando2o o25 o32 O4O O5o 063 OBo p1o0
meterstand dag : ..

EAN

kWh meter nr.:

Ontworpen voor U¡,r o 230v Etv¿so v o 3N4o0v o
o40 o5o fos oao oloo o

XVoed sleiding hoofdbord

o25Maximale nominale stroom

mm' -

Type aardelektrode :

O aardingslus ú pen lbaar
o ................

Gegevens

installatie

AI Aantal eindstroombanendifferentiee mA Aantal borden
Beschrijving

installatie

O zie
bijlage(n)

' testen - controles - venegeling

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes 
" 
zie keerziide)

dlMaterieel dJ>/doorsnede EÍSchema's¿Õ' Onrechtstreekse aanrakino dMontaqe O Toestellenü Rechtstreekse aanraking.

6LControle foutlus tlAardinqscontinuiÏeit øTest diff.Mc)e) isolatieniveau

Differentieelstroominrichting : O was verzegeld O werd verzegeld I werd niet vezeqeld O kan niet verzegeld worden

{ruinit

lnbreuken
Nieuwe

installatie

lnbreuken
Bestaande
installatie

o Nih¡r

Visum DNB of aangestelde

Opmerkingen

o Nihil

De installatie dient opnieuw gecnntroleerd te worden vóór

@ door hetzelfde erkend organisme (*).

Besluit(en) :

ct-Dp ^i¡'"re ingt¡llatìe jg!!K ¡tottlt'tfrrfét

Q De bestaande installatie C¡$!l vcld'øéf?ifet

i::::"'\Wtd",Í*M,,I1¿.Agent nr, 6ù1-o",u & ß( uto Q

aan het AREI.

aan het AREI.

Voor de directeur generaal

Bijlage(n); OSituatieschema('s) O Eéndraadsschema('s) o
Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installat¡e en dit dossier dient elke aangebrachte wÜz¡ging te

worden.De Federale overheidsdienst economie dient bij ¡eder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wi.iten aan elektr¡citeit waarbij personen

De controle heeft enkel betrekking op de zichlbare en toegankelüke delen van de installatie.
van de elektrische instalìatie vast te stellen.O Op basis van de ter plaatse verkregen informat¡e is het n¡et

O Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen
mogelijk
voor de

de datum van real¡satie
delen d¡e niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. ln geval van tw¡jfel 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 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 ze in dienst blüft, geen gevaar vormt voor personen. lndien bij het nieuw

controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet
aan de Algemene Direct¡e Energie die belast is met het hoog toezicht.

o
N
N
o
ao
n

(.)

het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken


