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V E I L I G H E I D

C O N T R O L E L I J S T

Inleveren vóór 20 mei 2019

Gas
Hoeveel gasflessen heeft u in gebruik? (maximaal 2 stuks toegestaan)
---------------Waar staan deze opgeslagen? (nooit in woongedeelte)
---------------Is/zijn deze fles(sen) altijd toegankelijk? (verplicht)
---------------Is deze ruimte voldoende geventileerd?
---------------Hoeveel drukregelaars heeft u in gebruikt?
---------------Van welk jaar is/zijn deze drukregelaar(s)? (zie rand van de drukregelaar)
---------------Controleer gasslang op haarscheurtjes en/of er slangklemmen gemonteerd zijn op de onderstaande apparaten.
Haarscheurtjes ontstaan altijd op knikpunten bij de aansluitingen van b.v. de drukregelaar, van het gasstel, koelkast, enz.
Buig de slang achter knikpunt naar beneden. Haarscheurtjes, indien aanwezig worden zichtbaar.
Controleer op lekkage van alle aansluitingen/koppelingen altijd met een water/zeep oplossing of lekspray.
Zijn de gasslangen gecontroleerd op haarscheurtjes
Ja 
Nee 
Zijn op alle gasslangen slangklemmen gemonteerd
Ja 
Nee 
datum gasslang
datum gasslang
Hoofdgasslang
---------------Gasstel/comfort
---------------Gasoven
---------------Gaskoelkast
---------------Gaskachel
---------------Gaskoelbox
---------------Gasverlichting
---------------Gasbarbecue
---------------Geiser deze dient u voor 1 juni door een erkend installatiebureau te laten keuren en het keuringsbewijs zo nodig te tonen.
Datum keuring
Firmanaam
---------------------------------------------------

Stroom
Contoleer regelmatig uw accu op overlading. Een overladen accu produceert KNALGAS. Knalgas is een zeer explosief gas.
Accu’s dienen altijd in een goed geventileerde ruimte opgeslagen te staan.
Accu’s nooit opslaan in een ruimte waar b.v. gaskoelkast/box, gasgeiser en andere openvuur apparaten aanwezig zijn.
Kunnen er stoelen of andere metalen delen op de accupolen terecht komen?
---------------Is de installatie gezekerd?
---------------Heeft u alle bedrading en aansluitingen op loszittende draden gecontroleerd?
--------------Heeft u uw stopcontacten op loszittende draden gecontroleerd?
----------------

Water
Is de keerklep gecontroleerd? (zie informatie bij keerklep in het boekje)
Is de keerklep toegankelijk?
Ligt de hoofd/waterleiding voldoende diep ingegraven ± 50 cm.?
Is er een douche(ruimte) aanwezig in het huisje?
Maakt u gebruik van deze douche (is vanaf seizoen 2006 officieel verboden)

----------------------------------------------------------------------------

Preventieve beveiligingen
Is er een brandblusser aanwezig?
Is er een branddeken aanwezig?
Is er een rookmelder geïnstalleerd?
Is er een koolmonoxidemelder geïnstalleerd? (aan te bevelen bij gaskoelkast)
Is er een gasdetector geïnstalleerd?
Is er een trap in het verlengde van de noordgang aanwezig

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ondertekenaar verklaart alles naar waarheid te hebben ingevuld en beseft ZELF verantwoordelijk te zijn voor alle
bovengenoemde zaken.
Datum:

-----------------------

Nummer huisje: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Naam lid 1:

-----------------------

Naam lid 2:

-----------------------

Handtekening:

-----------------------

Handtekening:

-----------------------

