
 

Stookolietank keuring in de praktijk 
Voorbereiding op ons bezoek 

Om de keuring te kunnen uitvoeren, moeten we: 

• Toegang hebben tot een toegankelijk en functioneel stopcontact (min 16A). Indien dit niet 
het geval is, kan de keuring niet doorgaan. In dit geval zal Certinergie een forfaitaire 
verplaatsingsvergoeding van 150€ aanrekenen. 

• Toegang krijgen tot de ketel. 
• Voor de controle van niet-toegankeljike stookolietanks moet het effectieve niveau van 

brandbare vloeistof minder dan 80% van de inhoud van de tank bedragen om de test te 
kunnen uitvoeren. Als het niveau te hoog is, stopt de test. Er kan geen attest worden 
afgeleverd, maar een forfaitair bedrag van 150€ BTW inbegrepen zal worden aangerekend 
voor annulering op uw kosten. 

• Beschikken over de aangifte van klasse 3 voor de dag van ons bezoek. Dit is een wettelijke 
verplichting. Indien dit niet het geval is, wordt de controle in zijn geheel gefactureerd en 
wordt de tank niet conform verklaard. Nochtans een bewijs van verzending naar uw 
gemeente van de aangifte van klasse 3 is getolereerd (bv. bewijs van een aangetekende 
brief, bevestiging van de verzending van het elektronische formulier met zijn referentie...). 

Hieronder vindt u de link waarmee u het genoemde aangifteformulier klasse 3 kunt downloaden 
om naar uw gemeente te sturen: 
http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20563 

In de mate van het mogelijke kunt u onderstaande zaken voorbereiden: 

• De naam en/of het merk van de fabrikant 
• Het nummer en het bouwjaar van de tank 
• De opslaghoeveelheid (volume in liter uitgedrukt) 
• Het certificaat van waterdichtheid van de tank in de fabriek 
• Soort en type tank 
• Het certificaat van conformiteit van de tank 
• De datum waarop de tank werd geplaatst 
• Het certificaat waaruit blijkt dat de installatie van de tank en de aansluiting ervan in 

overeenstemming met deze voorschriften door een bevoegde deskundige zijn afgegeven 
• Het periodieke waterdichtheidscertificaat voor de hele installatie, afgegeven door een 

erkend installateur 
• De technische fiche van het gebruikte materiaal om de dichtheid van de inkuiping te maken 

Certinergie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het eventueel leeglopen van de 
zuigleiding ten gevolge van de vacuümtest, overeenkomstig de geldende voorschriften. 

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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