INFORMATIE
VEILIGHEIDSKEURING
Er gaat bij u een veiligheidskeuring uitgevoerd worden.

Datum gasslang. Een oranje gasslang mag niet ouder zijn dan 2 jaar. (Tenzij er op de slang
“Replace before...”staat. Hiervoor geldt 6 jaar) De slang mag ook niet langer zijn dan 2 meter.
Gasslang

Ook in schuurtjes, aanbouwen en voortenten!
Een dikke zwarte comfortslang (meestal bij kookplaat) mag niet ouder dan 15 jaar zijn.
Let op! Geen leesbare datum betekend dat deze niet wordt goedgekeurd.
slangpilaar moet met een
leiding moet deze voorzien zijn van 2 deugdelijke slangenklemmen.

Gasdrukregelaar

Datum gasdrukregelaar. De gasdrukregelaar op de gasﬂes mag niet ouder zijn dan 6 jaar.
Let op! Geen leesbare datum betekend dat deze niet wordt goedgekeurd.

Gasﬂes

Gasﬂessen mogen niet achter slot staan. Bij calamiteiten moet de ﬂes door de brandweer
te verwijderen zijn.
Een geiser moet bij in werking treden alleen blauwe vlammen geven. Licht oranje zweem mag.
De geiser moet heet genoeg worden. (Watertemperatuur behoort minimaal 55 graden te zijn.)

Geiser.
bad/douche ruimte hangen. (met uitzondering van een “gesloten geisersysteem” die een
Gasgeisers type MoveFlame 2 en MoveFlame 3 worden niet goedgekeurd!
(typenummers JSD20-W03 en JSD12-W03.)

Kachel.

Electrische kachels worden niet gekeurd.
Houtgestookte en olie kachels (zgn. Zibro-kachels) worden niet gekeurd.
Een gaskachel moet bij in werking treden alleen blauwe vlammen geven. Licht oranje zweem
is toegestaan.
dit ter voorkoming van valwind en/of inregenen

Kookplaat.

Toestel

Elektra

De knoppen van de kookplaat moeten soepel werken.
Wanneer een gastoestel wordt verwijderd moet de gasleiding duurzaam worden afgedopt.
(Er mogen geen voorzieningen zijn die in herplaatsing mogelijk maken)

Het is verplicht een aardlekschakelaar
neren en deugdelijk gemonteerd zijn in een behuizing. Ook de testknop moet ook werken.
Alle stopcontacten
moeten voorzien zijn van werkende randaarde .
Een metalen aanrechtblad moet ook aangesloten zijn op de aarding.
In de zekeringenkast (stoppenkast) moet alle bedrading gemanteld en beschermd zijn.
Het gebruik van kroonsteentjes, klemmen en lasdoppen “open en bloot” is niet toegestaan.
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