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JOB OVERZICHT
Mark Van Den Bos
Rue Basse 17
1180 UKKEL
Belgie

ACEG
Romeinsesteenweg 524, 28b
1853, Strombeek-Bever
BTW nr: 0846 351 031
boekhouding@aceg.be
Tel: 02 880 88 90

markvandenbos7@gmail.com

Opdrachtnummer:

Datum:

Adres

Inspecteur

203082

03/09/2019

1730 Asse Prieelstraat 121

Morad Asbai

ACEG
Rapportnummer
250153

Verantwoordelijkheid klant

Type inspectie

ID-label

Client reference

Besluit

Opmerkingen

PC.EPCC.04 EPC+EK Villa

Combi EPC +
EK

-

Not conform

I1.01
Eéndraadschema van
de installatie is te
voorzien en/of te
vervolledigen. (art16,
268, 269)
I1.02 Situatieschema
van de installatie is te
voorzien en/of te
vervolledigen.
(art269)
I2.01 De waarde van
de isolatieweerstand
van één of meerdere
stroombanen is
kleiner dan 0,5M ohm
(art20)
I2.02 De continuïteit
van equipotentiaal
en/of
beschermingsgeleiders
zijn niet gewaarborgd.
(art70.05, 85.08)

Prioriteit inbreuk Mogelijke oplossing

Door wie?

Tegen
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ACEG
Rapportnummer

Type inspectie

ID-label

Verantwoordelijkheid klant
Client reference

Besluit

Opmerkingen
I3.05
Aardingsonderbreker
ontbreekt of is
moeilijk/niet
bereikbaar. (art15.01,
70.05) De
aardspreidingsweerstand
kon niet gemeten
worden. Deze dient bij
voorkeur kleiner te
zijn dan 30ohm
(huishoudelijke
installatie)
I5.02 De aanduiding
van de stroomkringen
en/of apparatuur,
aansluitklemmen, enz
dient aangebracht of
vervolledigd te
worden. (art16, 252)
I5.10 Niet gebruikte
invoeringen van het
verdeelbord zijn niet
correct of
onvoldoende
afgedicht. (art19,
49.01, 248)
I5.11 Interne
verbindingen en/of
doorsnede van de
verdeelrails en
verbindingen in het
bord zijn
onvoldoende. (art116,
117)
I5.09 De genaakbare,
naakte onder
spanning staande
delen zijn
onvoldoende
afgeschermd. (art19,
49.01)

Prioriteit inbreuk Mogelijke oplossing

Door wie?

Tegen
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ACEG
Rapportnummer

Type inspectie

ID-label

Verantwoordelijkheid klant
Client reference

Besluit

Opmerkingen
I7.02 De
smeltveiligheidshouders
of houders van
automatische
schakelaars dienen
voorzien te worden
van
kalibreerelementen.
(art251.01)
I7.07 Zekeringen en
automaten ter
bescherming van
éénzelfde stroombaan
moeten dezelfde
nominale
stroomsterkte hebben.
(art117)
I8.07 Leidingen zijn te
bevestigen met
aangepaste
bevestigingsmiddelen.
(art143, 209)
I8.13 Kabels van het
type VTLmb, LMVVR,
COAX, VVT en kabels
van het type H05VVF
en H07RN-F zijn
verboden en dienen
vervangen te worden
door kabels van het
type XVB. (art198)
I9.02 Schakelaar,
contactdoos of
aftakdoos herschikken
en opnieuw
bevestigen. (art9.03)
I9.10 Het materiaal
moet gekozen en
geplaatst worden
overeenkomstig de
uitwendige invloeden.
(art19)

Prioriteit inbreuk Mogelijke oplossing

Door wie?

Tegen
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ACEG
Rapportnummer

Type inspectie

ID-label

Verantwoordelijkheid klant
Client reference

Besluit

Opmerkingen
I9.14 Toestellen
zonder bodem
moeten bevestigd
worden op
aangepaste
montageplaten.
(art104)
O3 Het is niet
uitgesloten dat bij een
nacontrole
bijkomende inbreuken
worden vastgesteld bij
voorleggen schema's.
O18 De elektrische
installatie is grondig
na te zien en conform
te maken volgens de
voorschriften van het
AREI.
I9.12 De
beschermingsgraad
(IP) van het elektrisch
materiaal dat in de
badkamer geplaatst
is, moet aangepast
zijn aan het volume
waarin dit
geïnstalleerd is.
Afstanden elektrisch
materiaal in volume 2
(>60cm) werden niet
gerespecteerd.(art19,
86.10)

250152

PC.EPC.01 EPC studio

Conform

Prioriteit inbreuk Mogelijke oplossing

Door wie?

Tegen

