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KEURINGEN

Inhoudstafel

HOE BEREID IK EEN KEURING VOOR? 
In dit document vindt u alle informatie om uw keuring voor te bereiden! Maak 
ook handig gebruik van de checklists om helemaal klaar te zijn voor het bezoek 
van Vinçotte. Nog vragen? Raadpleeg onze FAQ!
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1. ELEKTRISCHE KEURING

 ■ De schema’s van de elektrische installatie in drie exemplaren, gedateerd en ondertekend 
(eendraadsschema en situatieschema);

 ■ De EAN-code ter identificatie van de aansluiting van de elektrische installatie. U kunt die op 
uw factuur vinden.

 ■ De kenmerken van de installatie kunnen geven (namelijk de nominale spanning, nominale 
stroom). Kunnen aanwijzen waar de aardingsonderbreker zich bevindt. Zorgen dat 
alle lokalen, energiemeters, elektrisch materiaal (stopcontacten, schakelaars, enz.) en 
schakelborden toegankelijk zijn.

ELEKTRISCHE KEURING VAN DE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE
In het dossier van de elektrische installatie moeten ook de volgende elementen aanwezig zijn:

1. De gebruikshandleidingen van de installatie (werking en onderhoud).

2. De veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de reparatie of het onderhoud van de installatie 
en tot het gebruik ervan.

3. De technische referenties en kenmerken van het geplaatste materiaal (merk, model, vermogen, 
enz.).
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2. KEURING LPG OPSLAGPLAATS

 ■ Constructieattest van de houder (opgesteld door een erkend organisme of voor de houders 
met een CE-markering volgens de PED-richtlijn, een certificaat van overeenstemming voor 
het geheel opgesteld door een bevoegd verantwoordelijke - dit mag geen organisme zijn).

 ■ Pijpleidingattest. Indien u dit nog niet hebt, stellen wij u een blanco formulier ter beschikking 
op het moment van de keuring. Tijdens de keuring hebt u dan de tijd om dit in te vullen en 
te ondertekenen. Dit moet gebeuren door iemand met kennis van zaken.

 ■ Naast enkele administratieve gegevens moet de volgende informatie op dit formulier 
worden vermeld: lengte van de leidingen, diameters van de leidingen, verbindingswijzen, 
toestellen (vermogens, type [A-B-C], merk, serienummer), een isometrisch schema (u maakt 
dit het best al op voorhand in drie exemplaren).

 ■ Certificaat van een erkend organisme indien er een kathodische bescherming is geplaatst.

 ■ Bij een periodieke keuring: verslag van de voorgaande keuring en de certificaten van een 
organisme voor de vijf laatste keuringen van de kathodische bescherming. 
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3. KEURING LPG BINNENINSTALLATIE

 ■ Pijpleidingattest. Indien u dit nog niet hebt, stellen wij u een blanco formulier ter beschikking 
op het moment van de keuring. Tijdens de keuring hebt u dan de tijd om dit in te vullen en 
te ondertekenen. Dit moet gebeuren door iemand met kennis van zaken.

 ■ Naast enkele administratieve gegevens, moet de volgende informatie op dit formulier 
worden vermeld: lengte van de leidingen, diameters van de leidingen, verbindingswijzen, 
toestellen (vermogens, type [A-B-C], merk, serienummer), een isometrisch schema (u maakt 
dit het best al op voorhand in drie exemplaren). 

 ■ Installatie- en gebruiksvoorschriften van de fabrikant van de toestellen.

 ■ Een makkelijke toegang tot de identificatieplaatjes van de toestellen.

 ■ Een makkelijke, veilige en hygiënische toegang tot de teller, leidingen, kranen, toestellen 
en hun rookgasuitlaat en eventuele verluchtingsopeningen.
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4. KEURING AARDGASINSTALLATIE

 ■ Pijpleidingattest. Indien u dit nog niet hebt, stellen wij u een blanco formulier ter beschikking 
op het moment van de keuring. Tijdens de keuring hebt u dan de tijd om dit in te vullen en 
te ondertekenen. Dit moet gebeuren door iemand met kennis van zaken.

 ■ Naast enkele administratieve gegevens moet de volgende informatie op dit formulier 
worden vermeld: lengte van de leidingen, diameters van de leidingen, verbindingswijzen, 
toestellen (vermogens, type [A-B-C], merk, serienummer), een isometrisch schema (u maakt 
dit het best al op voorhand in drie exemplaren).

 ■ Bij een periodieke keuring: verslag van de voorgaande keuring. 

 ■ Een makkelijke, veilige en hygiënische toegang tot de teller, leidingen, kranen, toestellen 
en hun rookgasuitlaat en eventuele verluchtingsopeningen.
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5. KEURING EPC

 ■ Grondplan van de woning, als u daarover beschikt.

 ■ EPB-aangiften ingegeven in de energieprestatiedatabank na het einde van de werken 
(gegevens uit de startverklaring en de eventuele voorlopige EPB-aangifte worden niet 
aanvaard).

 ■ Vroeger afgeleverde geldige energieprestatiecertificaten.

 ■ Een bewijs van de door het Waalse Gewest aanvaarde premieaanvraag voor de plaatsing 
van isolatiemateriaal (met gedetailleerde gegevens).

 ■ Documenten opgemaakt in het kader van een aanvraag voor belastingvermindering 
na het uitvoeren van energiebesparende werken (met inbegrip van de gedateerde en 
ondertekende attesten opgemaakt door de geregistreerde aannemer die de werken heeft 
uitgevoerd).

 ■ Een volledig dossier met betrekking tot de bouw van het gebouw, met de door de 
aannemer ondertekende originele documenten (aannemingscontract, plannen, bestek en 
opmetingsstaten). Eindspecificatie van de uitvoering die aantoont in hoeverre het contract is 
nageleefd met betaalde facturen.

 ■ Een attest met de kenmerken die de thermische prestaties van het gebouw beïnvloeden. 
Opgesteld door de architect die de contractuele aannemingsdocumenten heeft opgemaakt 
en de bouwplaats controleerde.

 ■ Een stedenbouwkundige vergunning (enkel om de datum aan te tonen van de uitvoering 
van de werken).

 ■ De originele facturen waarop een duidelijk beschrijving staat van de uitgevoerde werken, 
opgesteld door een geregistreerde aannemer.

 ■ Foto's van de wanden, van de aanwezigheid, het type en eventueel de dikte van het 
gebruikte isolatiemateriaal of de aanwezigheid van een luchtspouw, of het wandtype.

 ■ De technische documentatie van de verwarmingsinstallatie(s).

 ■ De gegevens vermeld in de groenestroomcertificaten (zonnepanelen).

 ■ Aanwezige identificatieplaten op de verwarmingstoestellen en de toestellen voor de 
productie van sanitair warm water.

Waals Gewest:

Om een zo waarheidsgetrouw mogelijke EPC-waarde te kunnen bepalen, heeft onze 
keuringsagent de hieronder opgesomde documenten nodig. U moet ze op voorhand 
klaarleggen. Indien deze documenten niet geordend zijn of niet worden aangeboden, moeten 
wij rekening houden met de waarden die de overheid oplegt. Deze waarden zijn misschien 
minder gunstig dan de werkelijkheid.
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 ■ Plannen die bij de stedenbouwkundige aanvraag gevoegd zijn, opgemaakt en ondertekend 
door de architect, stedenbouwkundige plannen die de gemeente heeft goedgekeurd, 
technische plannen van de architect, ingenieur of installateur, uitvoeringsplannen of 
uitvoeringsdetails van de architect of werfleider en as builtplannen van de architect of 
aannemer.

 ■ Lastenboeken, meetstaten of aanbestedingsplannen van de architect of aannemer als 
ze deel uitmaken van een (algemeen) aannemingscontract. Dit blijkt uit het feit dat er in 
de aannemingsovereenkomst wordt verwezen naar het lastenboek, de meetstaat of het 
aanbestedingsplan, of uit het feit dat die documenten zijn ondertekend door de aannemer 
en bouwheer.

 ■ Aannemingsovereenkomsten, opgemaakt en ondertekend door de aannemer en de 
bouwheer.

 ■ Offertes of bestelbonnen opgesteld door een aannemer  indien aangetoond kan worden 
dat het materiaal of toestel in de offerte of de bestelbon geplaatst is in de wooneenheid.

 ■ Verslagen of processen-verbaal van de algemene vergadering van mede-eigenaars waarin 
de beslissing is opgenomen om een materiaal of toestel te plaatsen.

 ■ Werfverslagen, vorderingsstaten of processen-verbaal van voorlopige of definitieve 
oplevering van de architect of werfleider.

 ■ Facturen van bouwmaterialen of leveringsbonnen.

 ■ Facturen van aannemers, eventueel in combinatie met het ingediende formulier voor fiscale 
aftrek of een subsidie- of premieaanvraagdossier dat de eigenaar heeft ingediend bij de 
Vlaamse overheid of bij de netbeheerder.

 ■ Verklaring van overeenkomstigheid met STS of ATG, opgemaakt en ondertekend door de 
aannemer.

 ■ Foto's waarop de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen is 
(detailfoto's). 

 ■ En foto's die aantonen dat het schildeel geplaatst is of de installatie uitgevoerd is 
(overzichtsfoto’s)

 ■ EPB-aangiften, zoals het transitieformulier en het EPW-formulier. Gegevens uit 
startverklaringen en voorlopige EPB-aangiften worden niet aanvaard.

 ■ Eerder opgemaakte energieprestatiecertificaten.

Vlaams Gewest:

Om een zo waarheidsgetrouw mogelijke EPC-waarde te kunnen bepalen, heeft onze 
keuringsagent de hieronder opgesomde documenten nodig. U moet ze op voorhand 
klaarleggen. Indien deze documenten niet geordend zijn of niet worden aangeboden, moeten 
wij rekening houden met de waarden die de overheid oplegt. Deze waarden zijn misschien 
minder gunstig dan de werkelijkheid.
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 ■ De bouwplannen van de woning. 

 ■ Eventuele goedgekeurde subsidieaanvragen voor uitgevoerde milieuvriendelijke 
aanpassingen.

 ■ Verwarmingsaudit uitgevoerd door een erkend technicus.

 ■ Een certificaat van ingebruikneming van het verwarmingssysteem, opgesteld door een 
erkend technicus.

 ■ Bouwkundig rapport of het rapport van de vorderingen van de bouw.

 ■ Postinterventiedossier. Hierin staan de werkzaamheden beschreven die sinds 2001 zijn 
uitgevoerd.

 ■ De ontwerpspecificaties van het gebouw (lastenboeken, meetstaten, 
aanbestedingsplannen, facturen, enz.).

 ■ Technische documentatie van producten en/of geïnstalleerde systemen met de specifieke 
productinformatie.

 ■ Foto's van bijvoorbeeld de isolatie van de wanden, daken, vloeren enz. 

 ■ Een eventuele EPC-verklaring (voor werkzaamheden met een stedenbouwkundige 
vergunning vanaf 02/07/2008).

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Om een zo waarheidsgetrouw mogelijke EPC-waarde te kunnen bepalen, heeft onze 
keuringsagent de hieronder opgesomde documenten nodig. U moet ze op voorhand 
klaarleggen. Indien deze documenten niet geordend zijn of niet worden aangeboden, moeten 
wij rekening houden met de waarden die de overheid oplegt. Deze waarden zijn misschien 
minder gunstig dan de werkelijkheid.

 ■ Technische documentatie met productinformatie, zoals technische fiches, informatie 
van fabrikanten, informatie op het product of de installatie, de verpakking, kenplaten en 
garantiebewijzen. 

 ■ Certificaat van luchtdichtheidsmeting conform de norm NBN EN 13829 en aanvullende 
specificaties.

 ■ WKK-certificaten of milieuvergunningen.

 ■ AREI-keuringsverslag.

 ■ Aanvullende bewijsstukken: uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister, 
notariële akte, ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, 
verkavelingsvergunning … 
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6. KEURING WATERINSTALLATIE (enkel in het Vlaams Gewest)

 ■ Een schema van uw sanitaire installatie.

 ■ Ingevulde toestellenlijst. Vraag bij het invullen van deze lijst hulp aan uw installateur.  

 ■ Een makkelijke, veilige en hygiënische toegang tot de teller, leidingen, kranen en toestellen.

Neem kennis van de werkopdrachten:
Keuring binneninstallatie:
https://www.aquaflanders.be/public/downloads/Werkopdracht-BI.pdf
Keuring tweede circuitwater:
https://www.aquaflanders.be/public/downloads/Werkopdracht-TCW.pdf
Keuring niet-aangesloten binneninstallatie: 
https://www.aquaflanders.be/public/downloads/Werkopdracht-NABI.pdf

Houd de Belgaqua keurmerken (terug te vinden op bijvoorbeeld de verpakking of de 
handleiding) van de veiligheden, toestellen en kranen ter beschikking.

Mocht u onverhoopt toch niet helemaal tevreden zijn, dan kan u een klacht indienen via ons 
klachtenformulier www.vincotte.be/nl/formulieren/klacht of via Aquaflanders https://www.
aquaflanders.be/suggestie-of-vraag.

Bereid een toestellenlijst voor, evenals het leidingschema van de installatie (uitvoeringsplan), 
voor meer informatie : https://www.aquaflanders.be/public/downloads/Inventarissen-
waterinstallaties-2021.zip.

https://www.aquaflanders.be/public/downloads/Werkopdracht-BI.pdf
https://www.aquaflanders.be/public/downloads/Werkopdracht-TCW.pdf
https://www.aquaflanders.be/public/downloads/Werkopdracht-NABI.pdf
https://www.vincotte.be/nl/formulieren/klacht
https://www.aquaflanders.be/suggestie-of-vraag
https://www.aquaflanders.be/suggestie-of-vraag
https://www.aquaflanders.be/public/downloads/Inventarissen-waterinstallaties-2021.zip
https://www.aquaflanders.be/public/downloads/Inventarissen-waterinstallaties-2021.zip
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7. EPB VERWARMING

 ■ Een makkelijke, veilige en hygiënische toegang tot de teller, leidingen, kranen, buitensonde, 
kamerthermostaat, thermostatische kranen, toestellen en hun rookgasuitlaat en eventuele 
verluchtingsopeningen.

 ■ Dimensioneringsberekening van de verwarmingsinstallatie opgesteld door de installateur.

 ■ Merk en type van de buitensonde, kamerthermostaat, verwarmingsketel, thermostatische 
kranen en de eventuele isolatie van de leidingen.

 ■ Installatie en gebruiksvoorschriften van de verwarmingsinstallatie (ketel, radiatoren, enz.).

 ■ Logboek. 

 ■ Het toestel moet over een meetpunt beschikken in de rookgasafvoer en eventuele 
verbrandingsluchttoevoer.

 ■ Toegang tot alle elementen van de te keuren verwarmingsinstallatie (ketel, radiatoren, 
regeling, kamerthermostaat, enz.).

 ■ Gegevens van de verantwoordelijke van de installatie.

 ■ Uitleg betreffende de aanwezige regeling.

 ■ Een makkelijke, veilige en hygiënische toegang tot de teller, leidingen, kranen, buitensonde, 
kamerthermostaat, thermostatische kranen, toestellen en hun rookgasuitlaat en eventuele 
verluchtingsopeningen.

 ■ De oppervlakte (m²) van de verwarmde ruimten.

 ■ Verbrandingsattest van maximum 1 jaar oud opgesteld door een erkend technicus. 
Indien niet aanwezig of indien het attest ouder is dan 1 jaar, moeten wij ook de 
verwarmingsparameters meten.

 ■ Bijzonderheden van de wooneenheid, bijvoorbeeld: aantal bewoners.

 ■ Toegang tot alle elementen van de te auditen verwarmingsinstallatie (ketel, radiatoren, 
regeling, kamerthermostaat, enz.).

 ■ Merk en type van de buitensonde, kamerthermostaat, verwarmingsketel, thermostatische 
kranen en de eventuele isolatie van de leidingen.

 ■ Het jaarverbruik voor aardgas en/of stookolie.

 ■ Het toestel moet over een meetpunt beschikken in de rookgasafvoer en eventuele 
verbrandingsluchttoevoer.

 ■ Gegevens van de verantwoordelijke van de installatie.

 ■ Uitleg betreffende de aanwezige regeling.

Indienststelling

Verwarmingsaudit

Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest

Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest
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 ■ Het vorige keuringsattest, opgesteld door een erkend technicus.

 ■ Eventueel het diagnoseattest opgesteld door een erkend technicus.

 ■ Een makkelijke, veilige en hygiënische toegang tot de teller, leidingen, kranen, buitensonde, 
kamerthermostaat, thermostatische kranen, toestellen en hun rookgasuitlaat en eventuele 
verluchtingsopeningen.

 ■ Het toestel moet over een meetpunt beschikken in de rookgasafvoer en eventuele 
verbrandingsluchttoevoer.

 ■ Gegevens van de verantwoordelijke van de installatie

Periodiek

Enkel in het Waals Gewest
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8. KEURING STOOKOLIETANK (enkel in het Waals Gewest)

 ■ Makkelijke, veilige en hygiënische toegang tot de stookolietank (mangat ingeval van 
ingegraven stookolietank), zijn ontluchting, identificatieplaat, eventuele lekdetectie en de 
verbruikstoestellen.

 ■ Vorig keuringsattest, opgesteld door een erkend deskundige.

 ■ Ouderdom van de stookolietank (bijvoorbeeld: identificatieplaat op de houder of factuur van 
eerste vulling of datum bouwvergunning).

 ■ Capaciteit van de tank (in liter).

 ■ Melding van uitbating van de stookolietank aan de gemeente of eventuele milieuvergunning.

 ■ Attest van eventuele indeling als waterwingebied.

 ■ Bijzondere door de gemeente of provincie opgelegde voorwaarden voor uitbating van de 
stookolietank.
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