Verkoop [Afd 8.4.2] - Verslagnummer: 01/26062020/399/1-1 - Datum rapport: 26-06-2020 - Nederlandse versie
origineel verslag
House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Marktplein 1/3
1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
info@housecheckvzw.be
www.housecheckvzw.be

Verkoop [Afd 8.4.2]
Niet conform
Inspecteur: Robin Vaeremans

Verslagnummer: 01/26062020/399/1-1

w

Elektrische installatie

vz

Datum van de keuring: 26-06-2020
Eigenaar/ Beheerder / Uitbater:
Naam: Top Vastgoed
Type lokalen: Huis

ec

k

Adres waar de controle heeft
plaatsgevonden:
Straatnaam + nr: Dendermondsesteenweg 37
Postcode: 9000
Gemeente: Gent
Type: Verkoop [Afd 8.4.2]
Afwijking toegepast/toepasbaar: Oude
huishoudelijke installatie [Afd 8.2.1]

Ch

Algemeen

ou

se

Netbeheer: Imewo
Type kabel: VOB
Nominale spanning: 230V - AC
Aardingsweerstand: 32 Ohm(mli)
Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10mm²
Dagindex: 13 892
Type aarding: Staven
Nachtindex: Aantal borden: 2
Continuïteit van equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende): Niet ok
Continuïteit de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen: Niet ok
Continuïteit van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats
van de klasse I: Niet ok
Controle van de foutlussen: Niet van toepassing
Conformiteit eendraadsschema en situatieplan: Niet ok

Teller Nr: 33867318
Nominale stroom aansluitbeveiliging: 20A
Minimale isolatieweerstand: 0,29MΩ
Aantal kringen: 9
Rechtstreekse aanraking: Niet ok
Onrechtstreekse aanraking: Niet ok
Staat van vast of vast opgesteld
elektrisch materieel: Ok
Controle van de vaste, vast opgestelde of
verplaatsbare toestellen met vaste
standplaats van de klasse I: Ok

Diﬀerentieelschakelaar

H

L△ (MA)

IN (A)

I2T

TYPE

BEVEILIGDE KRINGEN

TEST

BESLUIT
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van boek 1 van het KB 08/09/2019 inzake de installaties op
laagspanning en zeer lage spanning. Een nieuw controlebezoek moet uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte
worden uitgevoerd. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien het
nieuwe controlebezoek door een ander erkend organisme wordt uitgevoerd, dient deze ons hiervan op de hoogte te
brengen.

Handtekening klant

Handtekening inspecteur
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Beschrijving installatie
AANTAL KRINGEN
3
5

NOMINALE STROOM (A)
10
10

AANTAL POLEN
2
2

SECTIE(MM2)
2.5
2.5
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TYPE
Penautomaat
Penautomaat
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- De spreidingsweerstand moet onder de 30ohm gebracht worden. Indien dit niet mogelijk is, en het is niet groter dan 100ohm, moet het
elektrisch bord voorzien worden van diﬀerentiëlen met hoge gevoeligheid die de hoofddiﬀerentieel aanvullen. – oAfd 4.2.4.3
- De aardingsonderbreker is niet conform of afwezig. – oAfd 5.4.3.5
- De continuïteit van de PE, de stationaire toestellen klasse 1 en/of de equipotentiale verbindingen is niet verwezenlijkt. oAfd 4.2.4.3
- Er is geen deur aan het bord. oAfd 4.2.2.3; oAfd 4.2.2.1.b; oAfd 5.3.5.1
- het eendraadsschema en situatieplan zijn niet aanwezig. – oAfd 3.1.2.1
- De kringen, de onderbrekingstoestellen en of de beschermingstoestellen zijn niet duidelijk en zichtbaar gekenmerkt. – Afd 3.1.3
- De beschermingsgraad van de ruimte moet ten minste IPXX-D zijn voor ruimtes publiek toegankelijk en IPXX-B voor gewone ruimtes. –
oAfd 4.2.2.3
- Hoofddiﬀerentieelschakelaar is niet aanwezig. – oAfd 4.2.4.3
- De houders van de penautomaten zij niet uitgerust met een kaliberstuk. – oAfd 5.3.5.5.a
- De isolatieweerstand van de installatie is onvoldoende. – oAfd 6.4.5.1
- Aansluitingen voor samenvoegingen, verbindingen of aftakkingen van kabels werden niet uitgevoerd in overeenstemming met de regels
van de kunst in dozen, borden, aansluitklemmen van schakelaars, stopcontacten of in de ruimtes van hanglichtarmaturen. De inbouwdozen
van schakelaars en stopcontacten moeten voldoende groot zijn om gemakkelijk verbindingen hierin te kunnen maken. – oAfd 5.1.1.2; Afd
1.4.1 - 1.4.2; Afd 5.2.6
- Het gebruik en/of plaatsing van de VTLB kabel is niet toegelaten. – wel in buizen. Afd. 2.7.2
- De beschermingsindex tegen rechtstreekse aanraking van de verlichting, stopcontacten en/of schakelaars is niet voldoende. Plaats
afscherming, dekseltjes, kapjes – oAfd 4.2.2.3

Opmerkingen

Ch

- We kunnen niet uitsluiten dat er bij het voorleggen van de schema’s nog andere inbreuken zijn.
- We vestigen de aandacht op het feit dat de wasmachine, droogkast en vaatwasser op aparte circuits moeten staan onder een hoog
gevoelige diﬀerentieel (tussen 10 en 30mA) of onder een zeer hoog gevoelige (<10mA) , maar stroomopwaarts de hoofddiﬀerentieel ban de
installatie moet terug te vinden zijn.

Raadgeving

se

Het verslag van het controlebezoek herinnert aan de volgende verplichtingen:
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De verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.
In het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden.
De met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te
lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
Wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde
erkend organisme om na te gaan of na aﬂoop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede
bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het
controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische
installaties.
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VOORGEVEL
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ELEKTRISCH BORD
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SCHETSEN
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