Handleiding voor aanvragers
bij het invullen van de
toestellenlijst
© AquaFlanders – gewijzigd op 1/7/2019
De laatste versie van de handleiding kan je steeds terugvinden op
www.aquaflanders.be

Doel van de toestellenlijst
Deze handleiding is geschreven voor aanvragers van een keuring huishoudelijke binneninstallatie. Bij het
aanvragen van een keuring, is het verplicht om ook een ingevulde toestellenlijst ter beschikking te stellen
van de keurder. Dit document is noodzakelijk om de keuring van de huishoudelijke binneninstallatie te
kunnen uitvoeren. Dit document moet ingevuld worden voorafgaand aan de keuring. U vult de
toestellenlijst zelf in of laat die invullen, afhankelijk van welke afspraken er gemaakt zijn. Dit document
moet ondertekend worden door de aanvrager/klant en de keurder. We raden aan om dit document
samen met het uitvoeringsplan en keuringsattest bij te houden.
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1. Onderdelen toestellenlijst
Naam aanvrager
In het blok ‘naam aanvrager’ moeten er volgende gegevens ingevuld worden van de aanvrager van de
keuring:
- Naam van de aanvrager
- Adres van de aanvrager
Gekeurde installatie
Indien het adres van de aanvrager en de gekeurde installatie niet identiek zijn, kan hier het adres van
de gekeurde installatie ingevuld worden. Het invullen van de watermeternummer is enkel noodzakelijk
als deze met zekerheid één op één gelinkt kan worden aan de wooneenheid.
Tabel
• Kolom nummer toestel
In deze kolom dient u de nummering te vermelden van de toestellen, overeenkomstig met de
nummering op het uitvoeringsplan.
• Plaats in woning
In deze kolom wordt de plaats in het huis vermeld waar het toestel zich bevindt, bv. keuken,
badkamer, …
• Beschrijving toestel, beveiliging, additief
Hier vult u in om welk toestel het gaat (bv. kraan, WC, wasmachine, bad, …). Indien er bij het
toestel een extra beveiliging geplaatst werd (bv. EB klep op een handsproeier), dient u dit ook
te vermelden. De installateur van uw installatie kan u hier zeker bij verder helpen. Ook
beveiligingen (bv. centrale beveiliging, keerkleppen) dient u in deze kolom te vermelden.
Tenslotte moeten ook eventueel aanwezig additieven in de installatie (bv. in de CV-kring)
vermeld worden. Ook hier kan de installateur u zeker meer informatie bezorgen.
• Merk, type, referentie- of artikelnummers
In de volgende 3 kolommen noteert u van elk toestel, elke beveiliging of elk additief
respectievelijk het merk, het type en het referentie- of artikelnummer (van de fabrikant). In
het geval van toestellen of beveiligingen kan u dit meestal terugvinden op de verpakking. Voor
wat betreft de aanwezigheid van additieven, neemt u best contact op met uw installateur, hij
weet of en welk additief er toegevoegd werd.
• Drinkwater / tweedecircuitwater
In de laatste 2 kolommen dient u aan te duiden op welk water het toestel of de beveiliging
aangesloten is. Met drinkwater wordt hier bedoeld alle water dat geleverd wordt door de
drinkwatermaatschappij. Onder tweedecircuitwater wordt alle water van vreemde herkomst
verstaan: dit kan regenwater zijn, grondwater, een bron of eigen gezuiverd afvalwater. Kortom
al het water dat niet geleverd wordt door uw drinkwatermaatschappij.
Voor de additieven dient u aan te duiden op welk water het toestel, dat een additief bevat,
aangesloten is.
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• Extra kolom voor de keurder
In deze kolom kan de keurder voor zichtzelf invullen welke beveiliging er aanwezig is, of het
toestel Belgaqua gekeurd is, ...
Opmerkingen
Links onderaan kunnen er eventuele opmerkingen vermeld worden.
Ondertekening
De ondertekening gebeurt op het einde van het invullen van het document door de aanvrager/klant,
voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’ en de datum. Ook de keurder dient het document te
ondertekenen.

2. Afkortingen en begrippenlijst
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Uitvoeringsplan
Additief
Belgaqua

Het uitvoeringsplan is plan waarop alle waterleidingen van de
binneninstallatie op aangeduid zijn.
Een stof die wordt toegevoegd aan de binneninstallatie.
Belgaqua is de federatie die o.a. instaat voor de gelijkvormigheidscontrole
(conformiteitscontrole) van toestellen die aangesloten zijn om het
waterdistributienet en van terugslagbeveiligingen. Op de website van
Belgaqua kan iedereen de lijsten raadplegen met goedgekeurde toestellen.
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TOESTELLENLIJST
NAAM AANVRAGER:

NUMMER
TOESTEL

...................................................................................................................................... GEKEURDE INSTALLATIE: ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
......................................................................................................................................
..........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................
......................................................................
Toegewezen meternummer (indien
aanwezig en één op één te linken) :

PLAATS IN WONING

zie grondplan

BESCHRIJVING TOESTEL / BEVEILIGING / ADDITIEF
apart geplaatste beveiliging vermelden

MERK

TYPE

REFERENTIENUMMER of
ARTIKELNUMMER TOESTEL

DRINK
WATER

TWEEDE
CIRCUIT KEURDER
WATER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Voor alle (meng)kranen met handspoeier dient het referentienummer of artikelnummer van de fabrikant vermeld te worden.
Indien dit niet gekend is dient een aparte beveiliging (EB) op de flexibel of op de koud- en warmwatertoevoer aanwezig te zijn.

OPMERKINGEN:

Handtekening klant/titularis/aangestelde:

Vergeet niet als er additieven zijn, deze te vermelden op de
toestellenlijst ( bvb. in de CV-installatie)
Handtekening keurder:

Datum:

TOESTELLENLIJST
vervolg
NUMMER
TOESTEL

PLAATS IN WONING

zie grondplan

BESCHRIJVING TOESTEL / BEVEILIGING / ADDITIEF
apart geplaatse beveiliging vermelden

MERK

TYPE

REFERENTIENUMMER of
ARTIKELNUMMER TOESTEL

DRINK
WATER

TWEEDE
CIRCUIT KEURDER
WATER

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Voor alle (meng)kranen met handspoeier dient het referentienummer of artikelnummer van de fabrikant vermeld te worden.
Indien dit niet gekend is dient een aparte beveiliging (EB) op de flexibel of op de koud- en warmwatertoevoer aanwezig te zijn.

OPMERKINGEN:

Handtekening klant/titularis/aangestelde:

Vergeet niet als er additieven zijn, deze te vermelden op de
toestellenlijst ( bvb. in de CV-installatie)
Handtekening keurder:

Datum:

