Aanvraagformulier basiskeuring drinkwater
AANVRAGER*
Bedrijf / Vennootschap: …………………………………………………………………………………………….
Naam en voornaam:
……..............................……………………............................................................................
(naam van verantwoordelijke als het om een bedrijf gaat)
Straat: .................................................................……………........................... Nr.:
.........……..
Postnummer: .......………................

Gemeente: ...............................................

Telefoon: .......................…..............

GSM: ................................................ Fax:

..........................................
E-mail: ...................................................................................................
Telefoon kantoor: ………………......

E-mail kantoor:

.......................................................................................
BTW-nummer: …………………………………………………………………………………………………….
*staat in voor de betaling van de integrale keuring (basiskeuring / herkeuring / fasekeuring / plaatselijke keuring)
KEURINGSINLICHTINGEN
Te contacteren persoon indien verschillend van de aanvrager: ……………....………………………………….
Straat: ........................................................................……………………….... Nr.: .........……..
Postnummer: .......………................

Gemeente: ................................................

Telefoon: .......................…..............

GSM: ................................................ Fax:

..........................................
Adres installatie: ……………………………...……………………………………………………………………………………….
Dit gebouw is een*:

Nieuwbouw - Bestaand gebouw - Vernieuwbouw

Betreft*: Eengezinswoning - Appartement - Andere (geef
toelichting)……………………………..…………...
Aard van activiteit (voor bedrijven):
…...............................................…………………….......................................
Aanwezigheid van tweedecircuitwater*: JA - NEEN
Voorkeursdatum nazicht: ........................……....

Voorziene datum ingebruikname:

....……..…..........................
Te voorziene documenten:
- Lijst aangesloten toestellen per wooneenheid (huishoudelijk) of per afdeling (industrieel)
- Uitvoeringsplan volgens geldende norm (NBN EN 806-1).
* omcirkel het gepaste antwoord

Datum: ………………….

Naam en handtekening aanvrager

akkoord voor betaling volgens de geldende keuringstarieven
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INLICHTINGENFORMULIER

Mogen wij u vragen om het merk en type van elk toestel van uw sanitaire installatie op
bijgaande bladen in te vullen, aangezien het drinkwaterbedrijf of keuringsorganisme
volgens het nieuw waterdecreet moet controleren of dit toestel beveiligd is. Indien wij
het type niet kunnen achterhalen, zijn wij genoodzaakt om een bijkomende beveiliging
te vragen. Dit kan als gevolg hebben dat u verplicht wordt om uitgebreidere werken uit
te voeren.
Voorbeelden:
1. Huishoudelijk

sanitair:

mengkranen,

wc’s,

urinoirs,

wasmachine,

vaatwasmachine,

(Amerikaanse) koelkast, …
2. Waterbehandeling: onthardingsinstallatie, demineralisatie, omgekeerde osmose, …
3. Waterstockeerinstallatie: waterreservoirs en regenwaterput.
4. Drukverhogingsinstallatie: opjaagpomp, …
5. Verwarmingsinstallatie: cv-installatie, boilers.
6. Airconditioning met water.
7. Sproeiinstallatie.
8. Koelwater.
9. Stoomproductie en industriële warmtewisselaars.
10. Productiewater.
11. Brandbeveiliging: muurhaspels, sprinklerinstallatie, brandhydranten, …
12. Andere: springdouche voor beveiliging personeel.
13.

Bijvulling zwembad / hemelwater / buffertank.

14. Tweedecircuitwater / eigen waterwinning: kenmerken.
Ondertekening
De klant parafeert elke bladzijde van het inlichtingenformulier.
Terugsturen naar :
Het aanvraag- en inlichtingenformulier samen met het uitvoeringsplan van de installatie terug te
worden gestuurd naar onderstaande. Een kopie van deze formulieren moeten ter plaatse voorzien
worden zodat de inspecteur deze kan handtekenen.
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BESCHRIJVING TOESTEL
afzonderlijke beveiligingen ook
vermelden

MERK

TYPE

Referentienr.
of artikelnr
toestel

Drinkwater

voorbeeld

keuken

keukenkraan

Grohe

Minta

32168 DCO

1

X

voorbeeld

CV lokaal

Beveiliging warmwaterproductie CV

Caleffi

528540 DN15

1

X

1

WC spoelbak

2

Lavabokraan

3

Keukenkraan

4

waterverwarmingstoestel
Beveiliging

5
warmwaterverwarmingstoestel
6

dubbeldienstkraan

7

Beveiliging dubbeldienstkraan

8

Mengkraan uitgietbak

9

Kraan Vulling regenput

De belgaqua gekeurde toestellen en beveiligingen kunnen teruggevonden worden op
http://www.belgaqua.be/nl/home/diensten/certificaat.aspx
Voor alle (meng)kranen met handsproeier dient het referentienr. of artikelnr. van de fabrikant vermeld te worden.
Indien niet gekend is steeds een bijkomende beveiliging (EB-beveiliging) noodzakelijk op de flexibel of op de koudwater- en
warmwatertoevoer
3

Gezien

PLAATS IN
WONING

Ander water

NR TOESTEL
(ook op
grondplan te
noteren)

Aantal

Aanvraagformulier basiskeuring drinkwater
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Douchekraan

11

badkraan

12

CV installatie

13

Beveiliging bijvulling CV

14

Beveiliging warmwaterproductie CV

15

Additief CV water

16

Kraan wasmachine

17

Kraan vaatwasmachine

TYPE

Referentienr.
of artikelnr
toestel

18
19
20
21

De belgaqua gekeurde toestellen en beveiligingen kunnen teruggevonden worden op
http://www.belgaqua.be/nl/home/diensten/certificaat.aspx
Voor alle (meng)kranen met handsproeier dient het referentienr. of artikelnr. van de fabrikant vermeld te worden.
Indien niet gekend is steeds een bijkomende beveiliging (EB-beveiliging) noodzakelijk op de flexibel of op de koudwater- en
warmwatertoevoer
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Gezien

MERK

Ander water

BESCHRIJVING TOESTEL
afzonderlijke beveiligingen ook
vermelden

PLAATS IN
WONING

Drinkwater

NR TOESTEL
(ook op
grondplan te
noteren)

Aantal
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TYPE

Referentienr.
of artikelnr
toestel

De belgaqua gekeurde toestellen en beveiligingen kunnen teruggevonden worden op
http://www.belgaqua.be/nl/home/diensten/certificaat.aspx
Voor alle (meng)kranen met handsproeier dient het referentienr. of artikelnr. van de fabrikant vermeld te worden.
Indien niet gekend is steeds een bijkomende beveiliging (EB-beveiliging) noodzakelijk op de flexibel of op de koudwater- en
warmwatertoevoer
Voor akkoord,
Handtekening inspecteur

Voor akkoord,
Handtekening klant
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Gezien

MERK

Ander water

BESCHRIJVING TOESTEL
afzonderlijke beveiligingen ook
vermelden

PLAATS IN
WONING

Drinkwater

NR TOESTEL
(ook op
grondplan te
noteren)

Aantal
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