
Straat   Halensestraat
Huisnummer   1
Postcode   3384
Gemeente   Glabbeek
Gebouw-ID   20658919
Gebouweenheid-ID   20776701
     

 

Datum keuring   08/09/2021
Reden keuring   Eerste ingebruikname
Klasse installatie   Klasse C
Uitgiftedatum   08/09/2021
     
Exploitant (rioolbeheerder of
drinkwaterbedrijf)

  De Watergroep

Contactgegevens exploitant   +3222389699
Erkenningsnummer van de keurder   16022
Keuringsorganisatie   DE WATERGROEP
Contact e-mail   info@dewatergroep.be
Contact telefoonnummer   +3222389699
 
Watermeternummer   1804953580
Referentie 1   6180
Referentie 2   BI+TWC

Identificatie

Conform voor gebruik
 

Resultaat van de keuring

Keuring

Algemeen
Water aanwezig in de installatie

Water van het drinkwaterbedrijf (aangesloten BI)   Aanwezig en in dienst

Water eigen waterwinning (niet-aangesloten BI)   Niet aanwezig

Tweedecircuitwater (tweedecircuitwater)   Aanwezig en in dienst

Klasse en reden keuring
Type gebouw   Eengezinswoning

Installatie
Wanverbindingen

Wanverbinding tweedecircuitwater - binneninstallatie   Niet aanwezig

Wanverbinding tweedecircuitwater - niet-aangesloten binneninstallatie   Niet aanwezig

Bron
Tweedecircuitwater soort water   Regenwater

Toepassingen/toestellen aanwezig in de installatie die aangesloten zijn op tweedecircuitwater

Sanitair
Waterreservoir WC   Ja

Afwerking installatie
Installatie volledig afgewerkt   Ja

Bijlagen

Inventaris van de installatie   1 bijlage(n) toegevoegd
Overeenkomst keurder - klant   1 bijlage(n) toegevoegd
Uitvoeringsplan   1 bijlage(n) toegevoegd

Keuringsattest Tweedecircuitwater
Attestnummer 210908/TWC/69
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Belangrijk

Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikels in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring (art. 7/1, 12/1, 12/3, 12/4, 27/6 en 27/7).

Dit keuringsattest geeft de toestand van de installatie voor tweedecircuitwater weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de
verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van
de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de installatie voor tweede circuitwater, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen
Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen. 
Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze
persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens
blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid
van AquaFlanders op www.aquaflanders.be.

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via www.aquaflanders.be.

Carl Heyrman
Algemeen Directeur
AquaFlanders vzw
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