
 

De niet-huishoudeljike elektrische keuring in de 
praktijk 
Voorbereiding op ons bezoek 

Wat moet u voorbereiden voor ons inspectiebezoek?  

Om onze inspectie te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat onze inspecteur vrije toegang heeft 
tot de elektriciteitsmeter, tot de stroombron van de elektrische installatie (HS/LS-transformator, 
generator, enz.) en tot de volledige elektrische installatie gedurende de volledige inspectie.    

• De elektrische installatie moet tijdens de inspectie vrij toegankelijk zijn voor het uitvoeren 
van administratieve controles, tests en metingen waarvoor de stroom moet worden 
uitgeschakeld en/of kortstondig moet worden onderbroken. 

• Ten minste de volgende documenten moeten ter plaatse beschikbaar zijn: 
o Stroombaanschema’s; 
o situatieplannen; 
o situatieplan van de aardverbindingen; 
o document van de uitwendige invloeden. 

• Indien van toepassing, worden hierbovengenoemde schema’s, plannen en documenten 
aangevuld door:  

o zoneringsplan; 
o zoneringsverslag; 
o Lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten; 
o plan van de veiligheids- en/of kritischeinstallaties; 
o lijst van de veiligheids- en/of kritischeinstallaties; 

• De eigenaar van een ondergrondse elektriciteitsleiding moet te allen tijde de plannen van 
de ondergrondse leidingen ter beschikking stellen of, bij gebreke daarvan, de nodige 
aanwijzingen geven om ze te lokaliseren. 

• Indien nodig voor een goed begrip, een juiste installatie en een veilig gebruik, worden deze 
schema's, plannen en documenten aangevuld met: 

o Functioneel schema; 
o Uitvoeringsschema; 
o Samenstellingsplan van een uitrusting. 

De prijs van de elektrische controle wordt vastgesteld op basis van de bij de bestelling ontvangen 
gegevens: aantal meters, aantal elektriciteitsborden, oppervlakte van het gebouw, enz. Bij gebrek 
aan een beschrijving die overeenstemt met de werkelijkheid, 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 48 
werkuren indien de annulering op de vooravond van een feestdag valt of binnen 72 werkuren 
indien de annulering op de vooravond van een weekend valt) zal gefactureerd worden aan een 
tarief van 96,8 € (incl. BTW) per bestelde keuring. 


