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Basls van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrtsche lnstallaties (AREI) O

dartzzo
C uitbreiding6Ljngebruikname

O mobiel

O wijziging

O tijdelijk
R Art 86

O Art 87

O Art BB

O Art ..

O Art 271 bis

O Art 278

O 4rt......
O Art .......

r-dWooneenheid( -./\Huishotíde I ij ke werkeen he i d

gra Gemeenschappelij ke delen
(sl Werkeenheid

O Art 271 O periodiek O controle .)
O Art 276 . verzwaring O Arl276bis: verkoop van een wooneenheid

AIgeme n e gegeve n s e lektri sc h e i n sta I I atie

Gegevens

verdeler

Gegevens

installatie

Metingen - ÍesÍeÍ, - controles - verzegeling

EAN r-) EAN nret meegedeeld C kWh meter niet geplaatst
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AlqemenedifÍerentieelstroominrichtrnq, .Y]*-.. n t .: mA Aantal borden Aanta eindstroombanen
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d. Rechtstreekse aanraking B(Onrechlstreekse aanrakinq ( l\,4ontaoe OïoeetdJe*- Q lVlaterieel 6i lr/doorsnede Q Schema s

d- Aardingsweerstand .A t ,.9 tl ó Algemeen isolatieniveau . ..d+:.*.. lVtl i)*Cectrolr; fou$us (Q Aard ngscontinulteit ó. Test diff.

Differentleelstroominrichtinq . O was verzeqeld .) werd verzeqeld ,.) werd niet verzeqeld O kan niet verzeqeld worden
lnbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes -' zie keerzijde)

lnbreuken
Nieuwe

installatie

( r.ritrir

Besluit(en) :

À De nieuwe installatre @, €4d#Hict aan het AREI.

e DebÍestazrlde installatie vnl.ro€t vsldeetniet aan het,{RE+.

Agent bezoeker : Voor de directeur gene Handtekening

lr,r,, ...M.U Y§. llc rttOf
Bijlage(n) j O Situatieschema('s) :

-4
- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de eiektrische installatie en dlt dossier dient e ke
- De Federa e overheidsdienst economie dlent bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan e
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtllare en toegankelijke delen van de installatie.
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N
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) Op basis van de ter plaatse verkregen lnformatie is het niet mogelijk de datum van reaiisatie van de e ektrische insta atie vast te stellen.
) Wij raden U aan om het (de) schema( s) te vervolledigen voor cle delen d e niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geva van tw jÍel over de vei igheid van cleze

elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(-) De werken, nodig om de rnbreuken te doen verdwrlnen die opgen'rerkt werden tildens het controlebezoek, moeten zonder vertraging utgevoerd worden en alle

bezoek na max. '1 jaar de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kop e van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de
Algemene Directie Energle die belast ls met het hoog toezicht.
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