Reinigingsattest
REINIGING WARMTEBRON EN/OF SCHOORSTEEN
FIRMA (ook invullen indien zelfstandige)

volgnummer attest : 1685

naam: Verwarmingstechnieken Kiezel BVBA
straat en nummer: Steenstraat 35
postnummer en gemeente: 3110 Rotselaar
tel: 011 98 76 54
fax: 011 87 65 43

VOORNAAM EN ACHTERNAAM UITVOERDER
□ schoorsteenveger:
■ erkend technicus: Jan Kiezel
erkenningsnummer: TV54321

ondernemingsnummer: 0123.456.789
datum van reiniging: 05 – 03 - 2014
arbeidsduur: van 10u tot 11u30
KLANT
voornaam en achternaam: Arthur Peeters
straat en nummer: Fruithoflaan 21
postnummer en gemeente: 3590 Diepenbeek
tel: 011 12 34 56
fax: 011 23 45 67

(adres stooktoestel
adres klant)
n.v.t.

indien

verschillend

van

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL (kruis aan wat van toepassing is):
■ Centraal: ■ type B (open) □ type C (gesloten)
□ Gasvormige brandstof: □ aardgas
□ LPG
□ andere, namelijk:
: □ atmosferische gasketel □ gasunit □ gasketel met ventilatorbrander
■ Vloeibare brandstof
□ Vaste brandstof
TOESTEL
BRANDER (enkel CV)
merk: Heatmaster
merk: Solario
type: SH01type: R9SH01-28
R9-290Z
bouwjaar: 2006
bouwjaar: 2006
fabricatienummer: ABCDE12345
fabricatienummer: 98765AZERTY
vermogen (kW): 28
debiet (kg/h of l/h of m³/h (gas)): 1,2 – 3,4
REINIGING EN CONTROLE VAN DE SCHOORSTEEN (schoorsteenveger of erkend technicus)(aankruisen)
■ vegen van de schoorsteen en het
verbindingsstuk
druk schoorsteen (Pa): -14 Pa

■ nazicht van de goede werking
■ controle van de terugslag door middel van een
terugslagmelder

REINIGING VAN DE WARMTEBRON (erkend technicus) (aankruisen en/of aanvullen)
Voor CV, vloeibare brandstof:

Voor CV, gasvormige brandstof:

■ reiniging van de leidingen

□ ontstoffing

■ reiniging van de ketel

□ reiniging van de branderbedden en de
warmtewisselaar

■ reiniging van de brander

□ reiniging van de ventilator en de brander:

Voor vaste brandstof:

Voor alle toestellen:

□ reiniging inwendige delen warmtebron

■ controle van de rookgaszijdige dichtheid

□ nazicht algemene staat

■ controle van de verluchting van het
stooklokaal
□ andere, namelijk:

GEBREKEN EN MAATREGELEN:
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: n.v.t.
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: n.v.t.
Andere opmerkingen: n.v.t.
De eerstvolgende reiniging van de warmtebron moet gebeuren vóór 05 – 03 - 2015
De eerstvolgende reiniging en controle van de schoorsteen moet gebeuren vóór 05 – 03 - 2015
voor kennisname

(handtekening uitvoerder)

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het
onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm
verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden
van de toezichthoudende ambtenaren en van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

