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KEURING
HUISHOUDELIJKE EN SANITAIRE 
BINNEN-INSTALLATIES
 conform het Aqua Flanders-technisch  reglement  te volgen
 door alle keurders

ZEKER VAN WATER



WATER-LINK
zeker van water

INVENTARIS EN SYNOPTISCH PLAN
Alvorens de keuring te kunnen aanvangen, moeten in het te 
keuren gebouw een inventaris en bijhorend synoptisch plan 
aanwezig zijn. Op de volgende bladzijden vind je een voor-
beeld van een synoptisch plan en inventaris (tweedecircuit-
waterleidingen en -tappunten dienen duidelijk onderschei-
den te worden van drinkwaterleidingen en -tappunten door 
een aparte voorstelling). Het is duidelijk een voorbeeld van 
een doorsnee ééngezinswoning.

De handleiding voor aanvragers bij het invullen van de

inventaris vind je op: https://www.aquaflanders.be/

public/downloads/Handleiding-inventaris-van-de-
priv%C3%A9waterafvoer-2021.pdf

De keurder controleert of er een scheiding is tussen de ver-
schillende soorten binneninstallaties en of de verschillende 
soorten water op de juiste manier worden gebruikt:

• binneninstallatie (drinkwater van watermaatschappij)

• niet-aangesloten binneninstallatie (drinkwater uit 
eigen productie)

• tweedecircuitwater (bijvoorbeeld regenwaterinstallatie 
- niet geschikt voor menselijke consumptie

De wereld kan niet zonder water.  Zowel de mens, als zijn 
bedrijf en zijn leefomgeving moeten te allen tijde beschikken 
over water van de juiste kwaliteit, op het juiste moment en in 
de juiste hoeveelheid. Dit water moet geleverd worden binnen 
de veiligheid van weldoordachte infrastructuren voor aan- en 
afvoer.

Water-link biedt die zekerheid door de productie, distributie 
en recycling van water.  Water-link ontwikkelt kennis, deelt ze 
en werkt aan intelligente oplossingen om iedereen en alles, 
altijd, veilig van water te voorzien.  Zo wil water-link iedereen 
inspireren om de kracht van water écht te benutten.

Synoptisch plan



INVENTARIS VAN DE AANGESLOTEN BINNENINSTALLATIE: 
INSTALLATIE MET WATER VAN HET OPENBAAR WATERDISTRIBUTIENETWERK BESTEMD VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE - 1/2

Toegewezen meternummer (indien aanwezig en één op één te linken):..............................................................................

ADRES GEKEURDE INSTALLATIE:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

OPMERKINGEN :
Handtekening klant/titularis/aangestelde:  GEVALIDEERD DOOR:

Handtekening keurder

VOORBEHOUDEN AAN KEURDER

NUMMR 
TOESTEL 

zie grondplan
PLAATS IN WONING BESCHRIJVING TOESTEL / BEVEILIGING / ADDITIEF

inclusief afzonderlijke beveiligingen vermelden
MERK TYPE REF. NR. of 

ART. NR. TOESTEL ADDITIEF BEVEILIGINGS-
CODE

BELGAQUA
GEKEURD

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Voor alle (meng)kranen met handsproeier dient het referentienummer of artikelnummer van de fabrikant vermeld te worden.
Indien dit niet gekend is, is steeds een bijkomende beveiliging (Belgaqua goedgekeurde EB-beveiliging) noodzakelijk op de flexibel of op de koudwater- en warmwatertoevoer.

Vergeet niet als er additieven zijn, deze te vermelden 
op een aparte lijn op de inventaris.

WC Aansluiting op wc- ophangsysteem wc OLI OLI 120 Plus CR14000879563OFCR14000099946

WC Aansluiting op handenwasser Hansa Nova style KW KRAAN 50938101

BADKAMER Aansluiting meubel Hansgrohe Metris s 1-greep mengkraan 31060000

BADKAMER Aansluiting meubel Hansgrohe Metris s 1-greep mengkraan 131060000

BADKAMER Aansluiting douchekraan- douchezuil + thermostaat Hansgrohe Metris S 27369000

BADKAMER Aansluiting badkraan Hansgrohe Ecostat Comfort 13114000

BERGING Aansluiting satelliet unit Giacomini Satelliet Unit GE556Y601

BERGING Aansluiting wasmachine met dubbeldienstkraan Schell DDK m beluchter en terugslagklep03417399

KEUKEN Aansluiting keukenkraan Grohe Eurosmart cosmopolitan32843002



Hebt u nog vragen?
Neem dan een kijkje op onze website www.water-link.be/keuringen of contacteer ons via www.water-link.

be/contact.
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MINIMAAL GEPLAATSTE EN AANGESLOTEN 
TOESTELLEN

De toestellen die minimaal moeten geplaatst en aangesloten 
zijn op het ogenblik van de keuring zijn: 

• warmwaterproductie;

• centrale verwarming;

• toilet;

• bad/douche met kranen;

• 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. 

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.

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 mini-binneninstallatie kan men maximaal twee jaar over water beschikken voor de bouwwerken. Een 
verlening is mogelijks van maximaal één jaar mits schriftelijke aanvraag met bijhorende keuring


