
Wat je nodig hebt voor de keuring van de binneninstallatie?  

  

Voor de aanvang van de keuring is er een ondertekende werkopdracht klant – keurder nodig. 

Hiervoor kan je bij  mij terecht. 

Daarnaast heb je een uitvoeringsplan en inventaris van de waterinstallatie nodig.  

Op de website van Aquaflanders vind je een blanco lijst voor deze inventaris die je kan 

gebruiken in functie van de gewenste keuring : de aangesloten binneninstallatie (BI), de niet-

aangesloten binneninstallatie (NABI), tweedecircuitwater (TCW) of een lijst die de 3 

combineert.      

De toestellenlijst is genummerd. Hierin vermeld je al je toestellen en beveiligingen ( vb 

keerkleppen) vanaf de teller (bij BI) of het beginpunt van je installatie (bij NABI, TCW) 

Als referentienummer neem je het nummer van de producent  en niet dat van de winkel of 

je installateur indien zij andere referentienummers zouden gebruiken. Met deze gegevens 

moeten immers de  toestellen die extra beveiliging vereisen (vb. badkraan, douchekraan, 

keukenkraan met slang, dubbeldienstkraan voor BI of NABI, stoomoven, koffiemachine, 

regenwaterpomp met automatische omschakeling, ….) onmiddellijk terug te vinden zijn in de 

Belgaqualijst. Deze gegevens vind je op de verpakking van deze apparaten, soms op de 

factuur of offerte, bij de leverancier, het internet, … 

Indien je zo een toestel niet terugvindt in de Belgaqualijst, zal dit via een voorgeplaatste 

beveiliging (meestal een Belgaqua goedgekeurde keerklep) moeten beveiligd zijn. 

Alle geplaatste keerkleppen ( vb. EA, CA, veiligheidsgroep, EB,….) en andere beveiligingen 

(vb. AB beveiliging voor bijvullen zwembad) moeten eveneens Belgaqua goedgekeurd zijn en 

met de gepaste referentie (identiek als in de Belgaqualijst) vermeld staan in de inventaris 

van de waterinstallatie. 

http://www.belgaqua.be/nl/home/diensten/certificaat.aspx  

Het volgnummer van de lijst herhaal je op het plannetje. Zo is te zien waar het onderdeel  

zich  bevindt in de woning.   

In veel gevallen zal de installateur je beide documenten bezorgen. Best wel eerst eens 

nakijken en eventueel aanpassen. Vooral nagaan of met de vermelde gegevens de toestellen 

die dit vereisen en de beveiligingen onmiddellijk terug te vinden zijn in de Belgaqualijst. 

  

Zoals altijd kan je bij mij steeds terecht voor info en zal ik je hierbij helpen.         

http://www.belgaqua.be/nl/home/diensten/certificaat.aspx

