
mD Bet er Zeker. 

Bien Sûr. 
PROCES -VERBAAL VAN HET ONOER/OlK VAN www.blvcont ro l.be' 

EEN ELEKTRISCHE L/\/\GSP/\NNINC;SINST/\Ll /\T l[ 

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10Ie006 of 10Ie008 op basis van de hieronder vermelde voorschri lten. 

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN 

T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be 

Verslagnummer: 

ALGEMENE GEGEVENS: 

ADRES INSTALLATIE : 

.. EIGENAAR : 

Adres : 

. 
~ OPDRACHTGEVER : 

Adres : 

INSTALLATEUR : 
e 
s Adres : 

\ 
BTW of IK : 

z 
EAN : 

0043-171018-01 

RENDERS MICHEL 

PETRUS DE BEUCKELAERLAAN 25 BUS 3 

2100 DEURNE 

RENDERS MICHEL 

PETRUS DE BEUCKELAERLAAN 25 BUS 3 

210CDEURNE 

DE JAEGER PETER 

MOLENSTRAAT 33 

9960 ASSENEDE 

DE JAEGER PETER 

MOLENSTRAAT 33 

9960 ASSENEDE 

BE0891.447.024. 

Teller nr. 

Datum van het onderzoek : 18/10/2017 

Extra controle datums 

Visualisatie van de installatie 

10346272. Index : 56864,5. , 

,.------------------------------------------------
! ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN: 

} Aard installatie : 

ó Begin werken fundering : 

Aansluiting spanning : 

Voedingskabel hoofdbord : 

Type van de aardelektrode: 

Aantal borden : 

Uitwendige invloedsfactoren : 

ONDERZOEK: 

Controlebezoek volgens : 

Aard van het onderzoek : 

METINGEN: 

RA: 

VMA · 40 

Uitbreiding/ Wijziging/ 

Voor 01/10/81 

Mono230V 

2x 10mm' 

Baren 

2 

N.v.t . 

AREi art. 270. AREi art . 271 , 

Gelijkvormigheidsonderzoek en Controle bezoek 

7Ohm 

MA-LS-02/2015 

Type der Lokalen : Appartement 3' Verdieping 
Links. 

Elektrische installatie : Na 01/10/81 

AREi art.: 86 

Bescherming van de aansluiting : 63A 

Alg. schakelaar: type : 2p 63A/300mA 

Aantal eindstroombanen : 15 

Schema: TT 

RI tot 10MOhm 
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• 

Beter Zeker . 

Bien Su r. 

BESCHRIJVING: 

Zie éènchadschema en situatieschema in bij lage. 

VASTGESTElDE INBREUKEN 

Gttn 

NOTA'S 

Gttn 

Besluit De installatie is conform. 

PROCES -VERR/\/\L VAN HET OND[R/OEK V/\ N www.b lvco nl rol.be 

EEN ELE!\l RISCHE L/\/\GSP/\NNINGSINS T /\L L/\TIE 

De ééndraads - en situatieschema 's werden voor gezien getekend. 

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18.10.2042 (art . 271 AREi) alsook voor de ingebruikname van elke 

belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. 

De agent-onderzoeker. 

0043 KURT VAN ASCH 

voor De Directeur, 

; UITGEVOERDE CONTROLES 
,;, 
;;_ 
:S a) 

: .b) 

:-c) 
S d) 

~ e) 

~ t) 

l!jdens het controleonder:zoel< van huishoudelijke installaties (art. 271) 

de attrole van de uitvoenng van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's; 

de con!JtJle,,., de staat (vasthechtingen. besd>adiging, ... ) van het vast geinstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de 

-~ de stopcontactdozen, de aansluitingen in de venleelborden. ... ; 
de cxttnJle van de beochermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en 01Techtstreekse aarnking; 

de cxttnJle van de ""'"""9 van de dif!erentieelstroommchtingen via de eigen testinrichting; 

de controle v.an de foutlussen en de juiste aansiuiting van de differentieelstroomil'Yichtingen via de opwekking van een foutstroom van 

mmmium 2.5 maal de ge,,oeligheid van het appanat; 
de cxttnJle van de ronllni>teit van de equrpotentiale vert>indingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de 

stqXDnt.K:l.dozen en van de vaste, vast opgesteide of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1 

de W'ISUl!te controle van vast d vast opgest.etd mater~ dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen; 

dr VTSUefe controte van verptaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen. 

Behoudens iroeuk.en. wordt de overeenstenvning bevestigd ll..tSSen de gemstalleerde beschermingsirvichtingen tegen overstroom 

en de~ v.in de respecueveljjke stroombanen die ze beschermen. 

i PLICHTEN VAN DE EIGENAARS. BEHEERDERS, HUURDERS 

de Yerpltchtng het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektnsche Installatie samen met de éendraadschema's en de situ.1tieptannen; 

GE~ m het dos.ster elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; 

oe wspkhtmg de federale Ovemetdsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddell ijk in te lichten over elk ongeluk aan personen 

owe1tcmen en rechtstreeks d orrec:htstreeks te wiJten aan de aanwezigheid van elektriciteit; 

de verpàártlng, womeer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoel< te doen verrichten door hetzelfde 

erkend crganrsme om na te goan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede 

ondenoel< wordt vzstgesteld dal er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal 

v•n het controlebe.zoei<. sw-en naar <Ie Algemene Oirl!clle Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische Installaties. 

llet.elu!n> van de nou's; betreffen get,,el<en die geen invloed hebben op de beslurtvorming, vaststellingen die buiten het kader van onoerzoel< vallen maar een gevaar inhouden voor oe v"llghrtd. 

o(~tomchegegevens. 

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS 

-Lees dit proces-verbaal 
zorgvuldig en besteed aandacht 
aan de eventuele not.a 's. 

VMA - 40 

• Bij belangrijke uitbreidingen 
van de installatie, laat opnieuw 
controleren. 

-Een herkeuring van de 
installatie is verplicht voor 
18.10.2042. 

Verslagnummer 0043 -171.018-01 

-BTV Antwerpen staat tot uw 
dienst voor de noodzakelijke 
keuringen. 
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