Richtlijnen voor keuring
TOESTELLENLIJST EN SYNOPTISCH PLAN

Deze folder heeft
betrekking op:

Alvorens de keuring te kunnen aanvangen, moeten in het te keuren gebouw een
toestellenlijst en bijhorend synoptisch plan aanwezig zijn.
Op de volgende bladzijden staat een voorbeeld van toestellenlijst en synoptisch
plan (tweedecircuitwaterleidingen en -tappunten dienen duidelijk onderscheiden
te worden van drinkwaterleidingen en -tappunten door een aparte voorstelling).
Het is duidelijk een voorbeeld van een doorsnee ééngezinswoning.
maaleplaatste en aangesloten toestellen

Huishoudelijke en
MINIMAAL GEPLAATSTE EN AANGESLOTEN TOESTELLEN
sanitaire binnenDe toestellen die minimaal moeten geplaatst en aangesloten zijn op het ogenblik
installaties, conform van de keuring zijn:
het Aqua Flanderswarmwaterproductie;
technisch reglecentrale verwarming;
toilet;
ment te volgen
bad/douche met kranen;
door alle keurders).
keukenkraan;
lavabo met kranen;
bijvulinstallatie voor tweede circuit water (indien voorzien)
centrale beveiliging.

Bij niet-aanwezigheid van één van bovenvermelde toestellen kan enkel een
voorlopige keuring van de installatie gebeuren.
Een bijkomende keuring is na de voltooiing van de installatie verplicht aan te
vragen.

Mini-binneninstallatie
Indien men tijdens de bouwfase reeds over water wenst te beschikken, kan men
dit verkrijgen door een mini-binneninstallatie die reeds gekeurd is. Via deze minibinneninstallatie kan men maximaal twee jaar over water beschikken voor de
bouwwerken.
Uitbreiding of wijziging gekeurde installati

UITBREIDING OF WIJZIGING GEKEURDE INSTALLATIE
Bij elke uitbreiding of wijziging van een gekeurde installatie is een bijkomende
keuring verplicht.

Gelieve bij twijfel de plaatselijke waterleverancier te contacteren
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Voor alle mengkranen met slangaansluiting dient het referentienr. of artikelnr. van de fabrikant steeds vermeld te worden. Het niet opgeven van deze gegevens leidt automatisch tot het niet goedkeuren van de installatie.
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