
 

Gas keuring in de praktijk 
Voorbereiding op ons bezoek 

Certinergie kan enkel een keuring uitvoeren van een aardgasinstallatie (vroeger "stadsgas" 
genoemd) met een maximaal toestelvermogen van 70 kW per ruimte. Voldoet uw installatie niet 
aan deze voorwaarden, dan kan Certinergie de keuring niet uitvoeren en wordt een forfaitaire 
vergoeding van € 96,80 (incl. BTW) aangerekend voor het annuleren van de afspraak. 

• De meter en de gasverbruiksapparaten moeten geïnstalleerd zijn, zonder welke wij de 
inspectie niet kunnen uitvoeren. De meter moet niet geïnstalleerd zijn niet voor Vlaanderen 
(Fluvius/Eandis), het door ORES beheerde gebied en Brussel (Sibelga). 

• Indien noodzakkelijk (installatie van na 2014), moet het isometrische schema van de 
installatie door de installateur worden opgesteld en ondertekend. Dit is een 3-
dimensionaal schema van de leidingen, kranen en hoofdelementen van de installatie. Het 
omvat ook: de soorten leidingen, hun diameter, hun lengte, de toestellen en hun vermogen. 
Indien dit schema niet beschikbaar is en u onze hulp wenst bij de vervaardiging ervan, 
neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op, zodat wij uw bestelling kunnen 
aanpassen. Een toeslag van 30€ BTW inbegrepen zal worden aangerekend. Indien de 
bestelling niet wordt aangepast, zal het resultaat van de inspectie niet-conform zijn. 

• De gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften van de verbruikstoestellen. 

• Een T-stuk moet dicht bij de meter worden geplaatst (zie norm voor de verschillende 
mogelijke configuraties), deze zal worden gebruikt om de dichtheidstest uit te voeren 
tijdens een controle voor het openen van de meter, zonder deze kunnen wij de controle 
niet uitvoeren. Dit is verplicht sinds 2004. Voor oudere installaties, met een meter met 3 
cijfers achter de komma, is de T-stuk niet verplicht. 

• Eerdere inspectierapporten als uw installatie al eerder is geïnspecteerd. 

• De aanwezigheid van een persoon ter plaatse om ons toegang te verschaffen tot de gehele 
installatie, idealiter de installateur. 

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. 
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