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Adres installatie
Naam eigenaar

Monseigneur Raymaekersstraat 83, 2235 Hulshout

Van Den Brande

, Adres eigenaar

,

idem,

Type object
., EAN-code

vrijstaande woning
niet beschikbaar

: Aard installatie

bestaand
verkoop wooneenheid

Doel ondezoek

Het onderzoek is verrichtoplg-2-2021volgens hoofdstuk/ afdeling 8.4.2 van Boek 1 inzakedeinstallatiesop
laagspanning en op zeer lage spanning.

lnstallatiegegevens
rr

Spanning (V)
Type elektrode
Z voedingsleiding (mm2)
ln hoofdbeveiliging (A)

i
,

230
on bekend
10

40

ln hoofdschakelaar (A)
Àl differentiële schakelaar(s) (mA)
Aantal verdeelborden
Aantal stroombanen per verdeelbord

= voorbeveiliging
geen
2

Werking differentiële schakelaar(s)
lsolatieweerstand van de installatie (MA)

niet te testen
<=0,5

2+1

Metingen

, RaIZs1o;
, Continuiïeitsmeting

niet meetbaar /
niet goed

-

lnbreuken
1.

2.
3.

De installatie is niet voozien van een ééndraadschema en situatieschema (hs. 3.,l).
De beschermingsgraad van de kast is onvoldoende (lpXX-D) (S.3.b.1).
De stroombanen zijn niet (allemaal) van een duidelijke verklaring voorzien (3.1).

Eén of meerdere leidingen zijn niet tegen mechanische beschadiging beschermd (s.2.6.2).
Eén of meerdere beveiligingen zijn niet voozien van kalibreerelementen (s.3.s.s).
o. Divers schakelmaterieel is op een onvakkundige wijze aangesloten.
7. Een deel van de installatie is aangesloten door middel van ongeschikte leidingen.
8. Divers schakelmaterieel (contactdozen / lichtschakelaars,. .. ) is beschadigd en moet worden vervangen.
9. Het aardingscontact van één of meerdere contactdozen is niet verbonden met de beschermingsleiding (S.3.5.2).
10 Aan het begin van de installatie is geen vezegelbare ADS met een gevoeligheid van maximaàl 300 mA en een nominale
, stroom van 40 A geplaatst (5.3.5.3).
, '1 1. De algemene isolatieweerstand van de installatie is onvoldoende en dient verbeterd te worden (6.4.5.1).
12.|n de aardgeleider is geen onderbreker aangebracht of de onderbreker is niet toegankelijk of niêt te openen. Hierdoor kan de
,". aardspreidingsweerstand niet worden gemeten (2.5).
4.
5.

ADS: Automatische differêntiële schakêlaar

tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoêk bUkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

Besluit

'

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage

, spanning.
Een aanvullend controlebezoek moet worden
: na de datum van akte van overdracht.

uitgevoerd, door een erkend controleorganisme naar keuze, uiterlijk

.18

maanden

:, 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 inbreuk zijnde installatie, indien zij in
dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
,.

Voor de directeur, op 191212O21

Raadowinoen

í.
2.

verplichÍng het veclag van hêt @ntrolebez@k te bewaÍen in het dosier van de eleKÍishe installatie;
deverplichting in het dNier elkewijziging êángebracht aan de eleldrische instailatiê tovqmetden;
de

le wiiten aan de aanwezigheid van elêKÍiciteit;

is met het hoog toezicht op de huishoudotiike elektÍischê indallaliG.
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Naam agentondezoeker: Samy Damerdji

Handtekening:

Raadddlm6n
de v€rdlchling het veFlag van het @ntrolebez@k tê b€krên in hot dosier van de elekkisdt€ indallatio;
de verÉichting in het dcder elke $jdging ergebÍaoht aan de elêhdsdte lrÉiallatio to vmeldên;

1.
2.

tê vdlten s€n de asnwoághoid van êleldÍicít€{t;

is mêt het hoog togrcht op de huishoudglljke eloldtishs

indallatG.
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Bijlage: Informatienota FOD economie

Afdeling 8.4.2. van boek I inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning: Plichten van
de verkoper en de koper bij de verkoop van een wooneenheid uitgerust met een oude elektrische
installatie.

r

Als het compromis getekend wordt:

Wat zijn de plichten van de verkoper/notaris:

r

De verkoper moet het PV van het controlebezoek en de bijlagen aan de notaris
overhandigen, opdat de notaris dit aan het verkoopsdossier toevoeg!
o De notaris moet de volgende punten in de akte van verkoop laten vermelden:
- de datum van het PV van het controlebezoek
- het feit van de overhondiging vqn het PV van het controlebezoek oon de koper
Als het PV van het controlebezoek negotieÍ (instollatie niet-conform) is:
- de verplichting voor de koper om zijn identiteit en de datum von de akte
van verkoop mee te delen aan het erkend keuringsorganisme dot het controlebezoek van
de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

r Als de akte van verkoop verleden wordt
Wat zijn de plichten van de koper:
o De koper dient het dossier van de elektrische installaties (schema's, pV, ...) in twee
exemplaren te bewaren;
Als het PV van het controlebezoek positief (installatie conform) is:
o De koper moet het volgende controlebezoek laten uitvoeren hetzij volgens de termijn
opgenomen op het PV van het controlebezoek (maximum 25 jaar na de datum van
het controlebezoek) hetzij in geval van belangrijke wijziging of uitbreiding van de installatie
Als het PV van het controlebezoek negatief (installatie niet-conform) is:
o De koper moet het erkend keuringsorganisme dat het controlebezoek van de elektrische
installatie heeft uitgevoerd informeren over zijn identiteit, de datum van de akte en het

betrokken PV;
o De koper krijgt automatisch 18 maanden vanaf de datum van de akte van verkoop om de
elektrische installatie in orde te brengen na de melding bij het keuringsorganisme;
r De koper is vrij een ander keuringsorganisme te kiezen voor de hercontrole binnen die
termijn van 18 maanden (nazicht conformiteit van de installatie).
Voon r:'reer i nfornratie
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Afdeling lnfrastructuur en controles
Adres: Koning Albert ll-laan 1-6, L000 Brussel
Tel.: 0800 120 33 / E-mail: sas.elec@economie.fsov.be

https://economie.fgov. be

Raadowinoen
de veÍplichting hetvoElag van het @nholebozoek te bewaren in het do$ier van de elektÍisie installatie;
deverplichting in het do$ier elke wijziging aangêbÍacht aan de eleKÍische installafe tevqmelden;

í.
2.
4.

I.

te wiiten aan de aanwezighoidvan elêKriciteit;
dê vêrplichting,
verdwênen ziin.
is met hethoog toeZcht op de huishoudelÍke êlektÍishe installab€s.
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