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PRocES.VERBAAL VAN GELIJKVoRMIGHEIDsoNDERzoEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLA

voor de lnstallatie

, voornaasr '§tllp1Afr

I

§Wooneenheid
T! Huishoudelijke werkeenhe

O Gemeenschappelijke deler

C kwh meter niet geplaal

O kWh excl. nacht meter :

p Antwerpen-Limburg

O Brabant

tel.:
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03 221 86 11

02674 57 11

O Oost & West -Vlaanderen

O Wallonié
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Basis van het onderzoek : Algemeen
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de Ele ktrische I nsta ll atie s

Type aardelektrode ;
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werd

(voor de betekenis vín eventuele codes : zie
C werd niet O kan niet

lnbreuken
Nieuwe

installatie

N
N
N

Nihit

Visum DNB oÍ aangesl

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankeli.jke delen van de lnstallatie.
,l Op basis yan de ter plaatse verkregen iníórmatie is het niet mogelijk de daium van realisatie van de elektrische installatie vast te stelien.
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O ingebruikname O wiiziging 3 uitbreiding
O Art270 0 mobiel C tijdëiijk

§nrt eo

OAdBT
OAdSB
O Art...

C Art 271 bis

penzza
O Art,.....
O 4rt.,.....O Art 276bis : verkoop van een wooneenheid

#A'fekeni'l

elektrische installatie :

\rËld,cc{nict, aan het AREI.

uc+dtnt-iefr aan het AREI.

Besluit(en.) :

p oe nieuwe installatie

S De bestaande installatie
í
Agent bezoyker :

Naam: .\.dC!a*r..

dient bewaard te worden rn het dosster van de eleKlrísche lnstallalle en dit dossier dient eíke aangebrachte

Naam,voornaam Ef,rÉft. #Cri &.... -...
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