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Woonplaats
BG Techniek B.V. - De Noord 57
8251 GM DRONTEN
088 321 1300

Datum
Vertegenwoordiger

Aantal

BG Techniek is de technische afdeling van

Omschrijving van de controle

		

Aantallen invullen in geel gearceerde velden

CONTROLE DIESELTANK 					
Verplichte jaarlijkse controle van de dieseltank conform BRL SIKB-7800 & PGS-30
* Controle van de visuele staat van de volledige brandstof installatie
* Bodemmonster water/sludge controle
* Brandstofmonster controle
* Controle van lekdetectie vloeistof
* Controle functioneren anti-hevelklep
* Controle aanwezigheid gevarenstickers, brandblusser en aanrijbeveiliging
Tank wordt voorzien van een keuringssticker en er wordt een rapport voor in
het online logboek verstrekt.

Vervangen van Cimtekfilter type 260
Vervangen van Cimtekfilter type 800
Vervangen van Cimtekfilter bij jaarlijkse inspectie.

Kosten

p/stuk/jr

Kosten
Totaal

Aantal

Omschrijving van de controle

		

Aantallen invullen in geel gearceerde velden

Kosten

p/stuk/jr

CONTROLE DIESEL IBC 					
Verplichte ADR & KIWA keuring stalen IBC conform BRL-K744		
* 2,5 - jaarlijkse kleine keuring (uitwendige keuring)
* 5 - jaarlijkse grote keuring (inwendige + uitwendige keuring)
Tank wordt voorzien van een keuringssticker en er wordt een
ADR + KIWA rapport voor in het online logboek verstrekt.

Vervangen van Hydrosorb Cimtekfilter type 260
Vervangen van Hydrosorb Cimtekfilter type 800
Vervangen van Cimtekfilter bij 2,5 en 5 jaarlijkse keuring.

CONTROLE PROPAANTANK / HOGE DRUK GEDEELTE
Verplichte 2-jaarlijkse periodieke keuring conform NPR 2578
* Controle op lekkage / gasdichtheid
* Controle op algemene staat m.b.t.:
beschadigingen / roest
aanrijbeveiliging
begroeiing
afstanden
brandblusser
Aansluiting op ondergrondse leiding
		
Verplichte 6-jaarlijkse periodieke keuring conform NPR 2578
* Gelijk aan de 2-jaarlijkse keuring, uitgebreid met:
Vervangen van de veerveiligheden
		
Verlengingsherkeuring door een AKI (Algemene Keurings Instantie)
voor een peridode van 6 jaar incl. verklaring van herkeur
		
De propaantank wordt voorzien van een keuringssticker en er wordt een
rapport voor in het online logboek verstrekt.
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Omschrijving van de controle
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Aantallen invullen in geel gearceerde velden

2-JAARLIJKSE CONTROLE PROPAANINSTALLTIE / MIDDEN DRUK GEDEELTE
2-jaarlijks afpersen van de propaaninstallatie tot 10 aansluitingen
conform eisen NPR 2578
Elke 10 aansluitingen meer
* Controle op lekkage / gasdichtheid
		
* Controle op beschadigingen en goed functioneren van veerveiligheden,
afsluiters en modulerende kleppen
Na het afpersen van de installatie wordt een gasdichtheidsverklaring verstrekt
en wordt er een rapport/certificaat in het online logboek verstrekt.

2-JAARLIJKSE CONTROLE PROPAANKACHELS / LAGE DRUK GEDEELTE
2 - jaarlijkse controle / keuring van propaankachels conform eisen NPR 2578
Controle < - 5 heaters

prijs per stuk

Controle 6 - 10 heaters

prijs per stuk

Controle 11 - 20 heaters

prijs per stuk

Controle 21 - >

prijs per stuk

*

Controle branderautomaat

*

Controle aansluitslang + reduceerventiel

*

Controle thermokoppel

*

Reinigen en nazien volledige heater

		

Kachels dienen bij controle bij elkaar aangeboden te staan.

		

Elke propaankachel wordt voorzien van een keuringssticker en er wordt
een rapport/certificaat voor in het online logboek verstrekt.

Bedrijfszekerheid van je installaties bespaart schade en geld.
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Omschrijving van de controle
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Aantallen invullen in geel gearceerde velden

Totaal

DIGITAAL / ONLINE LOGBOEK
Digitaal, online logboek van alle keuringen en inspecties
* incl. alle certificaten en keuringsverklaringen
* wordt volledig bijgehouden door BG Techniek B.V.
* e.v.t. ook benaderbaar door bevoegd gezag
Altijd een online digitaal actueel logboek bij de hand voor u zelf,
certificering, verzekering en bevoegd gezag

TOTALE KOSTEN
Totale kosten per jaar

Reparaties worden in overleg opgelost en worden apart doorberekend.
Periodieke controles worden op route ingepland en de planning hiervan ligt bij BG Techniek.
Genoemde kosten zijn gemiddelde jaarbedragen, inclusief arbeid en voorrijkosten, excl. benodigd materiaal en BTW.
Overeenkomst wordt jaarlijks verlengt en is geldig tot nader bericht/opzegging.
Jaarlijks wordt er een inflatiecorrectie toegepast volgens DPI.
Opmerkingen
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Bedrijfszekerheid van je installaties bespaart schade en geld.
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