
Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1- KB 08/09/2019) 
Algemene Directie Energie - De elektrische installatie is ! conform. Birk' 

n controle:  3 
enti icatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker: 

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen vzw 
!

Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
Tel. nr. + e-mailadres regionaal kantoor: zie keerzijde 
!

Ondernemingsnummer: 0406.486.616 
0/ref.: !  U/ref.:  

!
Agent-bezoeker nr.: ! 

Identificatie van derden• 
Opdrachtgev r 
Adres: !  
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: 
Adres: !  
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het erk: !  
Adres: 

   

   

   

   

   

 

BTW-nummer: !  

 

    

Verslagnummer: 
INSP 115 

Uit • iftedatum versla • : !  

E 
LAC 

Nummer teller: !  Private hoogspanningscabine: /nee 
Type installatie:)qwooneenheid !werkeenheid !gemeenschappelijke delen van een residentieel gehe I !technische lokalen van een 
residentieel geheel !werfinstallatie !gedecentraliseerde productie-installatie !andere installatie: !  

Identificat. !n de eiektrische installatie: 6 
Adres:  ! 9/11a.1 EAN-code: !  

Gegevens van de controle: 
Type controle volgens Boek 1- KB 08/09/2019: 

gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4) !gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - belangrijke 
wijziging/uitbreiding (6.4) .7-  controlebezoek (6.5) !controlebezoek verzwaring aansluiting oude installatie (8.4.1)  4controlebezoek  verkoop 

de installatie (8.4.2) - vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3 of 8.4.4) 
Aum van de uitvoering van de installatie: voor 01/10/1981 -_ vanaf 01/10/1981 en voor 01/06/2020 vanaf 01/06/2020 

Informatie inhoud controle: !  

Afwijking(en) deel 8 Boek 1- KB 08/09/2019: -. nihil toepassing van de afwijkingen van deel 8 van Boek 1- KB 08/09/2019 
ü Andere wettelijke kaders: voorschriften DNB - andere: !  

Gegevens van de elektrische installatie: 
Spanning en aard van de stroom: ! V 
Type van de aardelektrode: aardingslus - aardingsbaren dISMIr„, horizontaal, verticaal of schuin in de grond gedreven geleider - niet 
geplaatst - onbekend - ander s steem:   ••••*"  !Voedingsleiding hoofdbord: Type:   y o _6  !Doorsnede:   14 )(.4.0  !mm2  
Aantal stroombanen:  !/1 5 •  (reserve inbegrepen) !Type van het aardverbindingssystee •N-S, TN-C, IT, n•ere. 
Aantal borden:   .4 !Nominate waarde bescherming aansluiting:  "reto 2,3  A Type algemene schakelaa ecot4 
Beschrijving: 
Schema's en plannen van de installatie: 

 

GA," *  . �1.  
P 

 "At I !  
I 

 

Resultaten van de controle: 
. -- - -tingen en beproevingen: 

,,z‘idingsweerstand van de aardverbinding ! Ohm ! Waarde van de algemene isolatieweerstand:   -5  !Mohm 

!

Test differentieelstroominrichtingen: via testknop: OK/Nat./i !het. yet.e !via foutlus: OK/Wegtatalxg=st 
Contindteit van de beschermingsgeleiders: OK/tdelf 
Vastgestelde inbreuken en/of opmerkingen: 

Besluit van de controle: 

te. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van oek 1-  B 8/04_2:419. 
volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk voor: 

p(be eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondert 
De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin var 

2. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1- KB 08/09/2019. 
In geval van een gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname, mag geen enkele elektrische installatie of a 
gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname warden uitge 

3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1- KB 08/09/2019. 
Een nieuw controlebezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd om de verdwijning v. 

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonde 
warden genomen opdat, indien de installatie in dienst blifft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de perso 
wordt vastgesteld dater nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde breng 
Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van den jaar door het erkend organisme ingelicht. 
D 4. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1- KB 08/09/2019. De koper 
brengen van installatie na te gaan, binnen een termijn van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van d - !- r ---
erkend organisme voor dit nieuwe controlebezoek kiezen. 

Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de tech isch verantwoordelijke): 

Verwijzing naar de reglementaire voorschriften: zie keerzijde 
A III rtrin-y 


