
 

De elektrische keuring in de praktijk 
Voorbereiding op ons bezoek  

Om de elektrische keuring correct uit te voeren, gelieve: 

• Zorg voor een papieren versie van de schema's en plannen (éédraadsschema's en 
situatieplannen) van uw elektrische installatie, die ter plaatse beschikbaar zijn. Het is 
nutteloos deze vóór de afspraak per e-mail aan ons toe te zenden. De inspecteur zal nooit 
de schema's voor u maken. 

• Geef ons toegang tot de elektrische meter. Als u de exacte locatie niet weet, zoek hem dan 
op voordat we langskomen. 

• Bereid de EAN-code van uw meter voor, die kan worden gevonden op een 
elektriciteitsrekening. 

• Geef ons toegang tot de aardverbinding van het gebouw. Als u de exacte locatie niet weet, 
zoek hem dan op voordat we langskomen. 

• Zorg voor toegang tot de gehele elektrische installatie (alle kamers, elektrische dozen, 
enz.). Als bepaalde onderdelen niet toegankelijk zijn, kunnen wij u geen conform verslag 
geven. 

• Ontkoppel alle gevoelige apparatuur (computer, telefoonsysteem, modem, ketel, enz.) die 
de isolatietest niet zou kunnen doorstaan. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld 
voor eventuele schade aan een toestel na de door de geldende voorschriften 
voorgeschreven tests. 

In geval van een elektrische keuring voor de verkoop is het niet verplicht (tenzij uitdrukkelijk 
overeengekomen met de koper) een keuringsrapport te verstrekken dat aan de eisen voldoet. Elke 
niet-naleving van de hierboven vermelde punten, met inbegrip van het ontbreken van elektrische 
schema's en tekeningen (éédraadsschema's en situatieplannen), zal in het verslag worden 
genoteerd in de vorm van inbreuken en/of opmerkingen. De conclusie zal niet-conform zijn. 

De prijs van de elektrische inspectie wordt vastgesteld op basis van de omvang van de installatie 
en het aantal meters dat we ter plaatse aantreffen. Deze prijs kan ook variëren naargelang het 
aantal borden (meer dan 3 elektrische borden). Bij gebrek aan een beschrijving die met de 
werkelijkheid overeenstemt, behouden wij ons het recht voor de aangekondigde prijs te herzien. 

Elke annulering binnen de 24 werkuren voorafgaand aan de dag van de afspraak (d.w.z. binnen de 
48 werkuren indien de annulering op de vooravond van een feestdag valt of binnen de 72 werkuren 
indien de annulering op de vooravond van een weekend valt) zal gefactureerd worden aan 96,8 € 
BTW inbegrepen per bestelde keuring. 


