
s6f

B.w.ar dit orti6...r bt d. orr.it nk &5rt dh in Fbruik it.

os )t LO

fiina
naam: Neven Danny
straat en nummer: Schoolstreat 21 bus 10
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CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

particuller 0 e -
(niet-i nsedeeld, inhoua fl(X/-li inSedeeld, inhoud: ...............1 o klasse 3 (yanat 5000k8)

tr klasse 2
o klasse 1

tr llasse 3 (vanaf 1001)
o klasse 2
rl klasse 1

ondernaminS
0 in8edeeld, inhoud

o ondel8ronds
p(boveneronds

tr gaoeve
Ir niet toe8ankelij k
dtoeSankeliikYdinkuipin3

o andere:.--.....,.......,.,.,..,,,..................

D cilindrisch
E rond

N parallellepipedum
B\ovaal

staal (enkelwandig)
5taal (dubbelwandiB)

o roeswast staal
o gewapend thermohardende kunststoffen
tr andere kunststoffen

nstructie
datum van tsi tanknummer
Gestock€erde roduct A u Sasolieverwarmi eg o diesel Dlam C o andere

E aanweaS E niet aanwezig ofonleesbaar, gegevens overgenomen van ,..............

merk: ta
de laatste twee ciJfers van het iaartalvan de aontrole; o nr. prototypekeuring: E n.v.t.

tr diemtr inhoud:............... en
'Dir ls nhtd. d.Apbdtd tbat.li. wodr odn .b4.ht
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o detuh:
rrk{Gla

stdat to€2hh o oi tr niet ok leidi
dichtheid t o ok o niet ok aansluiti (ontl ok o nietok

niet aanweziB

toe.ichtsput/mangat
tr aanwezig

staat deksel o ok tr niet ok staat lpid ontl vulling) ok E niet ok
E neeE leiduit nondi n ok o niet ok

waterdicht D ok o niet ok ttaat aanvoet- en
tr niet a

aanwezig ok E nietok

koolwBterstofdidt o ok E nia'tok stookoliefilter aanwezig
E niet aan

ok tr nietok

inkuipinB
tr aanwezig
tr niet aanweziS

ene staata o ok n nietok andete toebehoren
staat wanden (schilde isoletie,.... ok o niet ok

ene staat tdnka ok o niet ok
ziahtbare verontrein rond tank tr nee

opslagtank

scheverono n nee

opmerkinSen

funderi steunblokken, stabiliteit en afirater o niet ok
nstructie / a ndere n niet ol rkinSen:

d.cl I
aanwezig nietaanwerit controle werking

niet okok
Iluit tr
ele&trische sonde C

waarschuwings- of
overvulbeveiligings-

(bijloge 5-17.7, wn ti,!l tt

E o

slibbemonsterinS
(bij loqe 5. 17. 4, vo D nE I

hoeveelheid water:........C-.... cm
pH: ......................-..-./-..................
Seleidbaarheid: ...*.--......... ms/cm

(O in./endigc ia.pectie vereistl
(>i$ ns/.tn, inwedige insp.ctie vercist)
(jo, inwrndbe ins€clie Erein)

o niet u

ittevoerd

berinkse l/slib aanwezig oja,{r""
ok n ni€t ok

. potentiaalmeting

q/n.v.t. (bovengrondse opslagtank)
,fr\itgevoerd: ................ mV (meest positieve waardel, ook tr nlet ok
D niet uitgevoerd, opme*in8en: ............
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lekdetectiesysteem
(bijtoqe 5.17.3, wn titel

o aanweziS
o niet aanwezi8

Slnv't'

permanent:

ook
0 niet ok

op basis van
controle we*ing

ok niet ok
fluidurh o

o onderdruk o n
D

tr p€ilbuis + s€nsoddetector D

tr tr D

akoestisdr of visueel alarmsignaal o o

dichtheidsbeproevinS

/9(:'*'E utgevoero ouhr.soon, boven het vloeislofniveau: ......... dgEv
onder het vloeistofniveau: ..-.-.-.- dBUv

soverdrul(, drutverlies:....,..........,mbar/h
Eonderdrul! drukvedies:................mbar/h
Eandere methode:

o opmerkingen

Eevett g in deze ruimte minstens de ojdn k wn de meting von
ltet elektonis.h fieettoestel ol veg deze t@ dls biiloge bU het
ottes/cettificoot De fi eetsoorden moeten ereneens sahrtfu fiik
w6den ingcvuld.

kathodische bescherming o aanwezig
o ok tr nietok

tr nidaanwezig (n.vr.
opmerkinten: ...........................

peilmetinB

aanwezrS niet aanwezig controle we,king
ok niet ok

peilstok I tr .A o
mpchenisch a 0
pneumatisch tr o o
hydrostatisch o o o o
ultrasoon o o 0

E o tr

a! ilh at! ll.dra
corrosiviteh van de bodem - bodemonder2oek

o nee

kathodische bescherming": ok

rapport in bijlage: E i.
o uitgevoerd op......./........../.......

o aanwezi&
tr niet aanwezig
tr n.v.t.

controle: o ok
opmerkingen: .....,

in bijlaSe: oja onee

tr n,v.t.
tr vorige onderzoek uitgevoerd op ...

n
inwendite 're: tr ok o niet ok

ctief onderzoek wanddikte: ........-..................... mm
ondenoekvan de staat van de binnenwand

ou

o uitSevoerd, o ol o niet ok
onderzoekvan de staat van de buitenwand

Oe opslagtank voldo€t aan de rattelijke bepallnten en mag verder aevuld en Eebruikt worden[Igroen
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De opslagtank mo€t opnieuw Secontrole€rd worden, te treffen maat,etelenranle

htlm. DEl/ E bt.,c qld.la w tk Vt',r unid@l'dEBrtlEzal.k.nlaid. lcdhks

D rood

De opslagtank voldoet nietaan de
wetteliike bepalingen maar mat ve.der
Sevuld en gebroikt worden tedurende
max.6 maanden.
De opslagtank voldoet niet aan de
wetteliite bepalingen, het is verboden
de tank te vullen of hten vullen.
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