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Onze referenties
Verslag nr :
·

GEN/15/30760914/00/NL
Contract Ref. :

Uw referenties·
Ref.: /

INHOUDSOPGAVE

/0

Eva De Baerdemaeker 

Westelsebaan 55/55
B-3271 Averbode(Scherpenheuvel-Zichem)
België

BTW BE 0402.726.875   RPR Brussel   BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482   BIC : GEBABEBB
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35   1800 Vilvoorde   België
Erkend controleorganisme l Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
VINÇOTTE vzw

Bollebergen 2a bus 12   9052 Gent   België   tel: +32 9 244 77 11   gent@vincotte.be

- CLT/30760914/000/00Residentiele installatie.

- WRK/30760914/000/00ek + epc

- WRK/30760914/001/00ek + epc
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Bijlage nota 2 nieuw AREI :

INFORMATIENOTA

Artikel 276bis van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties : 

Plichten van de verkoper en de koper bij de verkoop van een wooneenheid uitgerust met een oude elektrische 
installatie.

Als het compromis getekend wordt:

Wat zijn de plichten van de verkoper/notaris:

De verkoper moet het PV van het controlebezoek en de bijlagen aan de notaris overhandigen, opdat de notaris 

dit aan het verkoopsdossier toevoegt ;

De notaris moet de volgende punten in de akte van verkoop laten vermelden :

- de datum van het PV van het controlebezoek

- het feit van de overhandiging van het PV van het controlebezoek aan de koper

Als het PV van het controlebezoek negatief (installatie niet-conform) is:

- de verplichting voor de koper om zijn identiteit en datum van de akte van verkoop mee te delen aan het 

erkend keuringsorganisme dat het controlebezoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

Als de akte van verkoop verleden wordt

Wat zijn de plichten van de koper: 

De koper dient het dossier van de elektrische installaties (schema’s, PV, …) in twee exemplaren te bewaren;

Als het PV van het controlebezoek positief (installatie conform) is:

De koper laat het volgende controlebezoek uitvoeren hetzij volgens de termijn opgenomen in het PV van het 

controlebezoek (maximum 25 jaar na de datum van het controlebezoek) hetzij in geval van belangrijke 

wijziging of uitbreiding van de installatie.

Als het PV van het controlebezoek negatief (installatie conform) is:

De koper moet het erkend keuringsorganisme dat het controlebezoek van de elektrische ;

De koper krijgt automatisch 18 maanden vanaf de datum van de akte van verkoop om de elektrische in orde 

te brengen na de melding bij het keuringsorganisme;

De koper is vrij een ander keuringsorganisme te kiezen voor de hercontrole binnen die termijn van 18 

maanden (nazicht conformiteit van de installatie).

Voor meer informatie

SPF Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Energie – Afdeling infrastructuur en controles

Adres: Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel

Tél. : 0800 120 33 / E-mail : gas.elec@economie.fgov.be

https://economie.fgov.be


























































