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Ref erentie : 20220 4001 I 40 v 1
Dolum conlrole: 09 los I 2022

ACA vzw- Erkend controle-orgonisme
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselore
BE 08ì ì 407 8ó9 / TEL: 051/200 002
www.ocoww.be / info@ocov¿w.be

Agenl-bezoeker: Chris Trybo
Besluit: Niel conform

BELAC 489INSP
EN ISO/|EC 17020

van derden:
Voslgoedexperts, Vlimmerseboon

Opdrochlgever:

1

32, 227 5 WECHELDERZANDE

Eigenoor:
lnstolloteur:
BTW-nr.:

lnstolloleur = peßoon of personen veronlwoordelijk voor de u¡tvoering von het werk

ldenfificolie von de
Steenkuilstroot 7 6, 3630 MECHELEN-AAN-DE-MAAS

Plools conTrole:
EAN-code instollolie:

Dog

Privole H$cobine:

Neen

Nummer teller(s):

56294 634

DNB:

Fluvius

lndex teller(s):

s0009

Type inslollotie:

Wooneenheid

Type lokool:

Holfopen woning

Torief telle(s):

Aord von de conlrole.'
Overeenkomstrg de voorschriften von Boek I

-

lnsiollol¡es op loogsponn,ng en op zeer loge sponning

Type conlrole:

controlebezoek verkoop oude huishoudelijke instollolie (8.4.2)

Doium uilvoering:

Elvóórol/lo/lçal

E No0l/ì0/1981

Nolo's:

Zie rubriek'VASTSTELLINGEN

Afwi¡k¡ngen (Deel 8):

Toegepost

-

lnTern

e Procedure GPRO/ELEl00l

E

envóór0110612020

no or/o¿/zozo

- Opme*ingen"

Herkeuring op venlog:

de eleklriscl¡e
Nominole sponn¡ng:
Voedingsleiding hoofdbord:

I x 230V

Mox. nominole slroom:

404

Nominole woorde oonsluiloulomoot:

2X2,5mm'

ïype:

SÏOFFEN

Type oordverb¡ndingssysleem:

TT

GELEIDERS

Aordeleklrode:

NieT

Sectie oordeleklrode:

geplootsl

Sectie oordgeleider:

Aontol

borden:

Aonlol

I

E

E

aolleri¡opslog

0

Aontol reservekringen:

I

Ac-Vermogen (moximool)

Niet oonwezg

Gedeceniroliseerde produclieinsiollotie:

E Pv-instollolie

stroombonen:

E

Woterstofcenlrole

/

WormTe-krocht-koppeling

Et Niet oonwelg

Hoofddifferentieelshoominrich linglenl :

ln:

Nominole stroom

I

Exlro:

KVA

E windmolen

Aontol polen

Gevoeligheid Âl:

Type:

I

Bißome nd e dif f e renlie elstrôômìnr'tchting

ln:

Nominole slroom

I
I

Exho:
Schemo's cn

u

Ie n) :

Aontol

Gevoeligheid Àl:

EI Niet oonwezig

Aonwelg, doch builen de scope von deze conlrole

polen:

I

von de

Type'.

Versie/nr

DoTum:

Dotum:

E
E

DocumenT(en) von de veiligheidsinslollolies:

Veßie/nr
Veßie/nr

Dotum:

EI N¡et von loepossing

Documenl(en) von de krilische instollolies:

Venie/nr

Dotum:

EI

Spreidingsweerslond oordverbinding:

la

MeeÌmelhode:

Niei u¡lgevoerd

Algemene isololieweeßtond:

/MO

MeelsPonning:

Niel uitgevoerd

Foullus:

N¡eT

Equipolenliole vefcinding:

Afwezig
Niel OK

Eendroods- of slroomboonschemo
Siluotieplon (nen)

('s) :

:

ln orde

EI Niet

ln orde

Ef Niel

NieT

oonwelg
oonwelg

E Niel oonwezig
E ¡tiet

von

contiores en

Tesl d¡fferenlieelstroom¡nrichling(en)

:

Conlinuìleit von de beschermingsgele¡deß:

oonwezig

Teslknop:

Niel

Algemeen:

Niel OK

Bescherming onrechtsireekse oonroking:

Niet OK

Bescherming rechtstreekse oonroking:

Slooi von hel vosl (opgesteld) moteriool:

Niel OK

Sloot von hel verploolsboor moìerieel:

D¡i

verslog mog eflkel in ziin geheel oiged.ukl of gekopíeerd en verspreid worden. ln zijn dig'iqle vorn geldl d¡t roppori

Reieren lie: 2A22O

ACO

1

UilgifledÕlum verslog:

I 4Q v

o15

oonwezig

origineel exemploor.

1

09 IOS

/2022

9.

118

von de sfroombonen
Differenliceþ
slroominrlchl¡ng

lD Bord
l

ZIE

Typc beveiligÍng

Nominolc
slroom

Aonlol polên

Pensmeltveiligheid

tóA

ìP

Seclie
Eêlêidêrs
ì.5 mm'

Aonlol

Rêscrvc?

2

E]

DE LIJST

VASISIEI |,NGEN.' lnbreuken
lnbreuken schemo's en plonnen:
1.0ì. - Hel eendroodsschemo von de elektrìsche ìnslollolie ¡s niet oonwezig op hel ogenblik von de confrole. (Boek ì. Onderofdeling 3.1.2.,l. (o))
1.02. - Hel siluol¡eplon von de elektrische inslolloïie is niel oonwezig op hel ogenblik von de conlrole. (Boek l, Onderofdeling 3.1.2.1. (o))
lnbreuken oordings¡nslollõlie:
3.01. - Een olgemene oordeleklrode ontbreekl; een oordverlcinding ¡s te voozien overeenkomslig de voorschriften. (Boek ì. Onderofdeling 5.4.2.1. (b.2))
. Een (bijkomende) oordelekkode is le voozien bestoonde uit een hodzonlool in de grond ingegroven melolen geleider of verticool in de grond
gedreven melolen boren, pennen of geleirJers. {Boek l, OnderÕfdeling 5.4.2.,l . (b.2})
3 o¿ - om dc mclino von .le sôre¡clÌnosweenloncl von de oordverbinding mogelijk le moken. is het noodzokel¡jk een oord¡ngsonderbreker Ie vooaien, die
slechts met gereedschop losgemookl kon worden. {Boek l, Onderofdeling 5.4.3.5.)
3.1 l. - De conlocldozen voozien von een oordingscontocl moelen ook verplichl verbonden worden vio de beschermingsgele¡der met de olgemene
oordingsinslollolie. (Boek l, Onderofdel¡ng 5.3.5.2. (b))
Uilleg: MEERDERE

von elektrisch loogsponningsmoierieel von de klosse I moelen verbonden z'jn mel de beschermingsgele¡der von de eleklrische
voedingsle¡ding. (Boek l, Onderofdeling 4.2.4.3. (o))
3.1 7. - Alle mosso's beschermd door een zelfde differenlieelsiroominrichling moelen mel dezelfde oordverbínding verbonden worden. {Boek I ,
Onderofdeling 4.2.3.4. (c.3))
3.1

3. - Alle mosso's

lnbreuken schokel- en verdeelborden:
4.028. - De schokel- en verdeelborden in huishoudelijke lokolen moeien voozien Zjn von een deur. (Boek ì, Onderofdeling 5.3.5.1. (o))
4.05. - HeT schokel- en verdeelbord moel vervongen worden; de beschermingsgrood legen eleklrísche schokken bij rechlstreekse oonroking is
onvoldoende. (Boek l, Onderof deling 4.2.2.3. I 5.3.5. ì . {o) )
4.1 0 - De idenTificolie von de bedienings-, beschermings- en sche¡dingsinrichlingen, olsook von de oonsluilklemmen von de slroombonen, wordt niel
uilgevoerd door goed zichlbore en onuiTwisbore individuele morkerÍngen. {Boek l, Onderofdeling 3.1.3.ì.)
4.108. - De oonduiding von de voedingssponn¡ng op elk schokel- en verdeelbord ìs niet oonwezig. (Boek I , Onderofdeling 3.1 .3.3. (o))
4.13. - De invoer von de eleHrÍsche geleiders en kobels in het schokel- en verdeelbord moet uiTgevoerd worden volgens de regels von goed vokmonschop.
{Boek l, Onderofdeling 5.2.9.3./5.2.9.5.)
lnbreuken differeniieelslroominrichlingen:
5.0ì - Ten minste een vezegelbore differenTieelsTroominrichling
oongebrocht worden. (Boek l, Onderofdeling 4.2.4.3. lbll

mel een oonspreekslroom von len hoogsTe 300m4 moei

¡n

het beg¡n von de inslollolie

lnb[euken bescherming tegen oveßlroom:
ó.02. - De nominole slroomsterkle von de smellve¡l¡gheden of de nominole inlensileil von de outomolische schokeloors sleml niel overeen mei de
dooßnede von de stroomofwoorls geploolsie geleiden. (Boek l, Onderofdeling 4.4.1 .5.)
ó.03. - ln huishoudelijke ruimien moeten kolibreerelemenlen de n¡el-wisselboorheid von de smellveiligheden, de kleine outomofische schokelooß meT
pennen of von hel lype D vezekeren, voor zover de le beschermen eleklrÍsche leiding een doorsnede heefl die kleiner is don lOmm'?. (Boek ì,
OnderofdelÌng 5.3.5.5. (o) )
ó.08. - Hel gebruik von geiloleerde geleiden mel een doonnede kleiner don 2,5mm'is verboden. ienzij voor sTroombonen zonder conlocidoos (met
u¡lzondering von één enkele conloctdoos mel een nominole stroomslerkle von 2,54 ingebouwd in verlichtingsormoluren) (minimool ì,5mm'), voor
slroombonen ingebouwd in schokel- en verdeelborden en die enkel een siopcontocl voeden (minimool 0,75 of lmm'z), en voor eleklrische leidingen die
deel uilmoken von bedienings-, conlrole-, signolisolie- of meeTshoombonen (minimool 0,5mm'). (Boek l. Onderofdeling 5.2.ì.2.)
ó.14. - De nominole stroomslerkTe von de oonsluiloulomool von de eleklrische leller kon niel ochterhoold worden. De woorde von de oonsluiToulomool
moel opgevroogd worden bij de distribufienelbeheerder (b'tj voo*eur schriftelijk bewijs).
Uilleg: BIJ FLUVIUS.

lnbreuken eleHrischê inslollotie:
7.04. - De schokeloors, contocldozen of oflokdozen moeTen herschikl en/of opnieuw bevesligd worden volgens de regels von goed vokmonschop. (Boek ì,

Onderofdeling

1.4.1.3.)

uilgevoerd volgens de regels von goed vokmonschop. (Boek ì, Afdeling 5.2.ó.)
De verbindingen mogen enkel uiigevoerd worden in schokel- en verdeelborden, verbindings- of oftokdozen, oon de klemmen von schokeloors of
conlocldozen, of in plofonddozen. (Boek I , Onderofdeling 5.2.ó. ì .)

7.05. - De verbindingen zi.in niet

.

Uilleg: MEERDERE PLAATSEN

woorvon heI oordconf oct werd ofgebroken of verwijderd voldoen niel meer oon de betreffende CE-morkering, en zijn dus niel
loegelolen. (Boek ì, Onderofdeling 1.4.1.1./1.4.1.3.)
7.ì24. - De wondconlocldozen bevestigd op (geploolsl in) de wond von lokolen woorin geen vochlgevoor bestooi (ADì), moelen geploolsl worden op
een hoogie von ten minsie 0,15m boven hel ofgewerkte grondoppervlok. (Boek l, Onderofdeling 5.3.5.2. (o))
7 .20. - Nel eleklrisch molerieel geìhslolleerd op brondbore moleriolen is oiwel voozien von een omhulsel u¡t onbrondboor, onbrondboor gemookl of
zelfdovend moleriool, ofwel volledig gescheiden von deze brondbore moteriqlen door elementen uil onbrondboor, onbrondboor gemookt of zelfdovend
moleriool. (Boek l, Onderofdeling 4.3.3.5.)
7.1OA. - ConTocTdozen

7.24. - Verlichtingstoestellen: (Boek

.
.

l, Onderofdeling

5.3.4.2.)

De invoer von de geleideß in de eleklrische opporoluur moel uilgevoerd worden volgens de regels von goed vokmonschop (vermijden von
beschodigÌng von de geleideß, vermïden von vochlindringing,...) (Boek l, Onderofdeling 5.3.4.2. (b))

Alle onder sponning sloonde delen von verlichlingsloestellen dienen oongebrochi op voelslukken von onbrondboor en niei-hygroscopisch
isololiemoleriool. {Boek l, Onderofdeling 5.3.4.2. (e))
ve¡slcll ¡::og enkelrn zijn geireel oigedrukl oi gekopie--rd en versp.eid wcrderì. ln zúfi digiiqle vc¡nt qelCi C!ì.opþori ols or¡gi¡eel exemp¡oor.
iìeieren!ie: 2C22C40C l t,lC v l
i.iii!_riiledcire verslog: A9 .a)S i:!)22

ç.'218

Uifleg: ZOLDER

lnbreuken leidingen en kleurcode:
8.04. - De eleklrische leidingen moeien conecl ingevoerd worden in hei eleklrisch moterieel (conlocfdozen, schokeloon, verlichTing,...). zodot een cont¡nue
bescherming (gelijkwoord¡g oon klosse ll) ve¡zekerd is. (Boek l, onderofdelÎng 5.2.9.5.)
8.098. - De plooising von geleiders die olleen von bosisisololie zijn voozien (vb. VOB) in open gofen ¡s verboden. (Boek l. Onderofdeling 5.2.9.ó.)
Uilleg: BV ACHTER SPIEGEL lN BADKAMER.
8.ì ì. - Elektrische leidingen porollel verbonden op één enkele beschermingsinrichting moelen dezelfde korokleristieken (oord, plooisingswijze, lengle en
doorsnede) hebben. (Boek ì, Onderofdeling 4.4.3.4.)
8.1 4. - Bij gebruik von soepele geleideß (inieme bekobeling of voeding von de slroombonen) moelen de uiTeinden voozien worden von somenkn¡ipende
hulzen of elk onder sysleem dol een gel¡ikwoordig resullool oplevert. (Boek I , Onderofdeling 5.3.5.5. (e))
8.1 5. - ln gewone ruimTen moeten olle ociieve geleiders op een zekere en duuzome wijze mef behulp von een conf inue bekleding gei'soleerd ljn. (Boek I ,
Onderofdeling 5.2.ì.4.)
8.ì /. - De geploolsie elektrische leidingen en kobels zün niel conform (vb. soepele lweelingkobels (WLmB), vlokke kobels mel PVC isolofie {LMVVR), cooxiole
kobels (COAX), felefoonkobels (VVT),...)
Uilleg: BELLENDRAAD, VTLMB ....

VASISIE¿¿,NGEN.' Oprnerktngen
A - De schemo's von de eleklrische instollofie moeten verpl¡chl bewoord worden in hel dossier von de eleklrische instolloiie. HeT is evenzeer slerk oongeroden
om één exemploor le beworen in de nobijheid von hel eleklrisch hoofdbord.
A - Alle differenlieelslroominrichl¡ngen in de eleklrische inslolloiie moeten periodiek (vb. moondelijks) geiest worden mel behulp von de leslknop (cfr.

voorschriften von de fobrikonil.
A - Deze conlrole omvol enkel de zichtbore delen von de instolloiie.
A - De uitgevoerde conlrole is een momeniopnome. Dit keudngsotTest is slechls een weerspiegeling von de eleklrische inslollolie op hel ogenbl¡k von de
keuring.
A3 - Deze conTrole omvoï enkel het woongedeelte von hel pond.
A I 0 - Alle toesiellen von klosse I dienen verplichl gevoed le worden vio een slopconTocl mel geoorde oordingspen.
B - HeI is niel uitgeslolen doT er bijkomende inbreuken worden vostgesleld bil voorleggen von de schemo's.
B - De eenheid is bemeubeld op hel ogenblik von de controle.
B - Er konden geen conTroleverslogen von eerdere bezoeken worden voorgelegd. Dil conlrolebezoek heefl ols doel hel dossier von de eleklrische inslollolie
opnieuw le vervolledigen. De eigenoor, beheerder of uitboler heeft de verplicht¡ng om de periodieke conlroles von de elektrische inslollolie lijdig le lofen
uiivoeren.
Dl - Een ofzonderliike differeniieelslroominrichiing mel grole gevoeligheid (3OmA), ondergeschikl oon deze geploolst oon hel begin von de instollolie, voor
de bescherming von de inslolloiie in bodkomer(s), de wosmochine, voolwosmochine, droogkosT of gelijkoordige loesiellen is oongeroden.
D2 - (lnslollolies < Ol /lO/ì98,l) lndien de kring von de bodkomer niel beschermd wordl door een differenlìeelsiroominrichling mel een grole (30mA) of zeer
gro1e (ì gmA) gevoeligheid, ondergesch¡kl oon deze geplooTsT oon hel beg¡n von de insiollolie, wordl het volume 2 von de bqdkomer uiTgebreid lol I m ten
opzichle von de rond von bod en/of douche (in ploots von 0,ó0m).
DS - De oordspreidingsweerslond kon niel gemelen worden. Deze dienl bii voorkeur kleiner le zijn don 30 Ohm.
Dó - De isololieweerslond kon niel gemelen worden. Deze dienl groÌer Te zijn don 0,5 MOhm.
F3 - He1 is oongeroden om hoofdequipolenTiole verbindingen le voozien voor gos- en wolerinsTollotie.
FZ - Hei is slerk oongeroden de Technische vooßchrifTen von de distribut¡enelbeheerder le roodplegen en le volgen (vb. lype oonsluilkobel, seciie
oonsluilkobel, opsTellingsruimte teller,...).
Exlro opmerkingen:
WONING GEZIEN.
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BESTUII:

De

volgende conlrole moel worden uilgevoerd uiterlijk vóór: l8 moonden no ondeñekening okle

E

Ø door een orgonisme noor keuze

door hetzelfde orgonisme

E

De eendroodsschemo's en sìtuolieplonnen von de inslollotie werden gedoteerd en onderlekend.

tr

De ingongsklemmen von de dlfferentieelslroominrichl¡ng{en)

geplootsl oon het begin von de instollolie werden venegeld.

nr:: '
u rllucil5 ccrì vurlg pruul5uc¿uEK

n¡::i^-^
u lllucr r) rrululg pruur5uÚ¿uc^

tr

Geen enkele elekìrische inslollolie of deel ervon woorvoor inbreuken worden voslgesleld mog in gebruik worden genomen.
gelijkvormighe¡dscontrole vóór de ingebruiknome worden uilgevoerd, zodro de eleklrische ¡nslollotie in orde werd gebrochl.

ø

De werken. nôdìg om de lijdens hel conlrolebezoek vôsTgesTelde ìnbreuken le doen verdwijnen, moeTen zonder vertroging worden uiigevoerd en olle

tr

lnd¡en lijdens hel nieuwe conlrolebezoek wordl voslgesleld doi er nog inbreuken overlclijven of ¡ndien geen gevolg wordt gegeven oon hel ìn orde
brengen '¡cn de inslcllclie. wordl de Federole Overheiclsclienrt clie Fneroie nncicr ziin bevoeoclheicl hecfl b¡nnen een lemiin von één ioor cloor hei
erkend orgonisme ingelicht.

geposle mootregelen worden genomen opdol, indien de inslollolie in diensi

ø

De koper is erloe gehouden

zi.ln

bl'rjft, deze inbreuken

Er

moel een nìeuwe

geen gevoor vormen voor de personen of gôederen.

ideniiteii en de dolum von de verkoopokTe mee ie delen oon het erkend orgonisme dot hel conlrolebezoek heeft

uilgevoerd.

Nomens de lechnisch verontwoordelijke, de ogenl-bezoeker:

ACA vzw - Erkend Conlrole Organlsme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051120'10 02
inf o@ acavzw. be - rrvwur.acavaLbe
voorsch¡iffen:

De

Dif verslog dient bewoord le worden in hel dossiervon de eleklrische instollolie. Dil dossierwordl ter beschikking gehouden von iedere persoon die hel mog
roodplegen. Een kopie von dil dossier wordl ler beschikking gesTeld von elke eventuele huurder. De vekoper is ertoe gehouden heT dossier von de inslollotie oon
de koper bij eigendomsoverdrochl te overhondigen.
Elke wijziging oon de eleklrjsche inslollolie dienl uilgevoerd le worden volgens de voorschriften vqn Boek I von hel koninklijk besluit von 8 seplember 2019 en dienl
vermeld te worden in het dossier. Elke belongrijke wijziglng of uilbreiding dienl hel voorwerp uif le moken von een gelijkvormigheidscontrole vóór de
ingebruiknome. Deze conlrole wordT uilgevoerd door een erkend orgonisme-

De mel hel loelcht belosle ombtenoor von de Federole Overheidsdienst die Energie onder z'jn bevoegdheid heefl dienl onmiddellijk ingeiìcht le worden over elk
ongeluk oon personen overkomen en rechlslreeks of onrechlslreeks te wìjlen oon de oonwezigheìd von eleklriciie¡f .
De plichlen von de eigenoor, beheerder of uitboÌer von de elektrìsche inslolloties

ljn roodpleegboor op de websile von ACA ww (www.ocoww.be).

dil verslog wordï gedurende een periode von 5 joor bewoord door het erkend orgonisme. Het verslog wordl ler beschìkking gesleld von elke
persoon dle weltelijk wordl toegeloten om hel le roodplegen.
Een kopie von

Voor bijkomende informolie over de reglemenfoire voorschritten of klochfen is de Algemene Direclie Energie von de Federole Overheidsdienst Economie, KMO,
Middenslond en Energie (htlps://www.economie.fgov.be) bevoegd voor de ekende orgonismen.

Sloppenplon in gevol von een niel-conforme cleklr¡sche instollotie:

lee¡ - sls eþenoar of koper
he{ ve*lcg vclledig en
zcrgvuldig ha.
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Algemene gegevens
Ploots controle:

Eigenoor:

Vereenvoudigd siluolieplon of foìolschemo von de (eleklnlsche) insfollolie:

¡

ú

,

HondÌeken¡ng ogent-bezoeker:

Dil vers¡qg mag enkelin ziin geheelqigedrukl ol gekopieerd en ve.spreid worden. ln zûn digitale vcrm geldl dit ¡apport ols or¡gineel exemploar
Releren lìe: 2A22O 4AO1 I 4A v
Uilqilledqlum verslÕg: 09 /OS /?Ð22
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ACA vzw - Erkend conlrole-orgonisme
Meensesleenweg 338, 8800 Roeselore
BE 081 I 407 8ó9 / TEL: 051 /200 002
www.ocovzw.be / ¡nf o@ocovzw.be

Ref erenlie : 20220 4OOl
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Dotum conlrole: 09 I 05 I 2022
Agenl-bezoeker: Chris Trybo
Besluit: Niet conform
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BELAC 489.INSP
EN tSO/tEC r 7020

Algemane gêgevens
Ploots conlrole:

Steenkuilslrool 7ó, 3ó30 MECH ELEN-AAN-DE-MAAS

Eigenoor:

Vereenvoudigd siluofieplon of foblsch¿mo von dê (cleklrische) ínsfollotic:

Hondlekening ogenT-bezoeker:

Díi verslog r¡og e¡kelìn zii¡ geheeloigedruki ot gekopieerd en veripreÌcj worcien. ln ztn dig¡lcle vorm gelcll dil.opporf ols origineelexemp¡oor

Reiereniìe: 2022C4001 9¿0 v i
llilgiliedoium ver:lÕg: 09 iASl2O22
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ACA vzw - Erkend conlrole-orgonisme
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselore
BE 081 I 407 8ó9 / TEL: 051/200 002
www.oco\¡zw.be / info@ocovzw.be

Ref

erenlie: 20220

Dolum conlrole:

1O0

1

9

40 v I

2022
Agenl-bezoeker: Chris Trybo
Besluit: Niel conform
Og IOS /

H

BELAC 489{NSP
EN ISO/IEC r 7020

Algemene Étegevens
Plools controle:

Steenkuilstroot 7ó, 3ó30 MECHELEN-AAN-DE-MAAS

Eigenoor:

Vereenvoudlgd siluolieplon of fololschemo von de felekl¡ische) inslollofie:

Hondtekening ogent-bezoeker:

Dil versfog mog enkelln zi¡n geheeloÍgedrukl of gekopieerd en verspreid wo¡den. In zin d¡giiole vorn geldt di1 raopori ols origineelexemploar
Releren lìe; 24224 4OA 1 9 40 \
Uilgiatedolum verslÕg: 09 /OS /2A22
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ACA vzw - Erkend conTrole-orgonisme
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselore
BE 08l I 407 869 I lEL:051 /200 002
www.oco\rzw.be / inf o@ocovzw.be
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erentie: 20220
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Dolum conf role: Og IOS 12022
Agent-bezoeker: Chris Trybo
Besluil: Niel conform

ffi

BELAC 1T}9.INSP
EN tSO/lEC 17020

Algernene gegevens
SleenkuilsTroot 7ó, 3ó30 MECHELEN-AAN-DE-MAAS

Ploofs conlrole:
Eigenoor:

vereenvoudigd siluolieplon ol fololschemo von de feleklrische) insfollolÍe.'

D¡t

verslcq mog enkelin zijn geheeloigedruki of gekop¡eerd en verspreid wo¡den.

Reíerentie: 202204CO I 940 v l

Uilqilledalum verslag:

A9 iOS

in22

In

zijn digifcle vornr geldl

dii.qpparl
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