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PRoces-veRBAAL vAN GELTJKVoRMtGHEtDSoNDERzoEK EN/oF coNTRoLEBEzoEK vAN EEN ELEKTRtscHE LAAGSpANNtNGStNsTALLATIE
Verantwoordelijke voor de werken
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De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór1
De nieuwe

2 ,l

d*i

zG.'38
Voor de

:..fÍ{filk........§nst$; Aseninr.,Líràa. oarum'Zl, dt .Z*à
Biitagehj :
$situatiescherr,.) , .4.. § eenoraaos.-.n"ru1'.,, , ..f ... O 8S « lí
proces-verbaaldient
worden
elektrische

Handtekening

Naam

- Dit
bewaard te
in het dossier van de
installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wtjziging
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,.-i:i,'-,
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen
icht te woiden
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
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O Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
N
O Wi.j raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. ln geval van twijfel over de veiligheid van deze
a
elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
o
o
@ (*) 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 opdal de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. lndien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zÍn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de
Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

