
Keuring van gasinstallaties 
Als uitbater bent u er wettelijk toe verplicht om uw gasinstallatie te laten keuren. Deze keuring is 
noodzakelijk om de conformiteit en de veiligheid van uw installatie te kunnen garanderen.
Vinçotte keurt en levert bij een positieve evaluatie de nodige attesten af zodat u wettelijk in orde bent. 

Your tailor-made solution

Meer over keuring van gasinstallaties:

Onze experten controleren de conformiteit van koppelstukken, materialen, verluchtingen, schoorstenen, afsluiters,... 
Verder voeren ze een dichtheidsproef uit op de hele installatie en stellen ze een attest op voor uw netbeheerder, verzekeraar 
of preventieadviseur.

Your result

Voordelen keuring van gasinstallaties

Onze ervaren keurders controleren uw installatie onder andere op lekken en risico's op CO-intoxicatie. Bij een negatieve 
evaluatie van uw installatie zullen wij u ook adviseren over de maatregelen die u kunt nemen om de problemen op te lossen.
Een keuringsattest van Vinçotte is vereist om:

de vulling van de LPG-houder te mogen aanvangen;
de teller te laten openstellen;
voetbalstadia te mogen uitbaten;
rust- en verzorgingshuizen te mogen uitbaten;
ziekenhuizen te mogen uitbaten;
te voldoen aan het KB van 28.03.2014, artikel 23 §2 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen;
een logiesverstrekkend bedrijf te mogen uitbaten;
toegelaten te worden met mobiele installaties op kermissen, tentoonstellingen, markten,...

Please note

Normen en wetgeving

KB 06/11/1979: ziekenhuizen
KB 06/07/2013: stadions
Besluit van 2/04/2009 en aanpassingen voor rustoorden erkend door de Franse Gemeenschap in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/12/2011: rustoorden
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/09/2009 en wijzigingen: toeristische logies
Besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24/12/1990: hotels
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 09/11/1993 en wijzigingen: verhuurde gemeubelde woningen
Besluit van de Waalse Regering van 15/10/2009 en wijzigingen: rustoorden
Besluit van de Waalse Regering van 09/12/2004 en wijzigingen: toeristische logies
Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 26/06/2008: woon-, begeleidings- en 
verzorgingsstructuren voor bejaarden en de psychiatrische verzorgingshuizen
Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 13/04/2000 en wijzigingen: toeristische logies
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KB van 28/03/2014, artikel 23 §2 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen
NBN D 51-003, NBN D 51-004, NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-006

In which situation?

Toepassing keuring van gasinstallaties

Deze dienst is bedoeld voor zowel particuliere als industriële uitbaters van gasinstallaties en dat zowel voor aardgas, butaan, 
propaan, medische gassen als industriële gassen.
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