
Na  voltooiing  van  de  elektrische  werkzaamheden  en  ten  minste  twintig  dagen  voor  de  vermoedelijke  datum  van  inbedrijfstelling  van  de  aansluiting  van:

Enkel  de  installateur  die  de  installatie  heeft  uitgevoerd  (of  de  aanbestedende  dienst  wanneer  hij  de  installatie  zelf  uitvoert  of  onder  zijn  
verantwoordelijkheid  laat  uitvoeren)  kan  een  conformiteitsattest  aankopen.  Een  conformiteitscertificaat  kan  niet  worden  overgedragen  aan  een  derde  
partij.

de  installatie  op  het  openbare  elektriciteitsdistributienet,  moeten  de  naar  behoren  ingevulde  formulieren  voor  het  gelijkvormigheidsattest  op  papier  
worden  opgestuurd  naar  de  verkoopadministratie  van  CONSUEL  (*)

De  conformiteitscertificaatformulieren  kunnen  worden  besteld  op  onze  website  www.monespaceconsuel.com  of  per  brief  aan  de  afdeling  
verkoopadministratie  van  CONSUEL  (*) :

De  formulieren  voor  het  conformiteitscertificaat  moeten  vergezeld  gaan  van  de  elementen  die  vermeld  staan  op  www.consuel.com

De  conformiteitsattestformulieren  zijn  één  jaar  geldig.  Na  deze  periode  worden  deze  formulieren  niet  meer  teruggenomen  of  geruild.

Het  naar  behoren  ingevulde  conformiteitsattest  in  elektronisch  formaat  moet  elektronisch  worden  verzonden  vanuit  uw  klantenzone.

Gereserveerd  voor  niet-professionals  (2)

-  Installaties  voor  huishoudelijk  gebruik
(inclusief  btw  €  21,18)

(inclusief  btw  €  11,07)

Alle  energieopwekkingsfaciliteiten

(inclusief  btw  €  29,37)

(inclusief  btw  €  33,60)

-  Buitenfaciliteiten  (5)  (6)

(inclusief  btw  €20,97)

-  Gemeenschappelijke  ruimtes  en/of  algemene  
gebouwdiensten

-  Bedrijfsruimten  voor  residentieel  gebruik  of  bijgebouwen
€  127,10  incl.  btw

€  174,97  incl.  btw

(inclusief  btw  €  29,16)

€  176,23  incl.  btw

(inclusief  btw  €  33,39)

€  67,68  incl.  btw

ZONDER  opslagapparaat

(fotovoltaïsche,  wind,  warmtekrachtkoppeling,  waterkracht,  enz.)

€  125,82  incl.  btw

(inclusief  btw  €  11,28)

(fotovoltaïsche,  wind,  warmtekrachtkoppeling,  waterkracht,  enz.)

Alle  energieopwekkingsfaciliteiten
€  200,32  incl.  btw €  201,59  incl.  btw

€  66,42  incl.  btw

MET  opslagapparaat

-  Installatie  onderworpen  aan  specifieke  voorschriften

Conformiteitsattest:  berekening  van  het  te  betalen  bedrag  bij  bestelling

(4)

VOOR  DE  METROPOLIS

(3)  Toegang  tot  "monespaceconsuel"  en  de  "AC-express"-service  die  beschikbaar  is  op  www.consuel.com.

TARIEF  ( 1)  VAN  TOEPASSING  VANAF  1  SEPTEMBER  2021

Conformiteitsattest  "VIOLET"

PapierformaatELEKTRONISCHE  indeling(3)

Cerfa  n°12507*03

Cerfa  Nr.  12506*03

Cerfa-nr.  15524*01

"GROEN"  attest  van  conformiteitsformulier

Conformiteitsattest  "GEEL"

Cerfa-nr.  15523*01Conformiteitsverklaring  "BLAUW"

consumptieFaciliteiten  van Productie  faciliteiten

(5)  Buiteninstallaties  voor  niet-huishoudelijk  gebruik  en  niet  onderworpen  aan  specifieke  regelgeving:  Openbare  verlichting,  ingangen,  meubilair
stedelijk,  enz.

(2)  Eenheidsprijs  voor  een  conformiteitscertificaat.  Voor  een  bestelling  van  N  formulieren  vermenigvuldigt  u  het  bedrag  met  N.

(4)  Bedrijfsruimten  die  arbeiders  en/of  het  publiek  ontvangen,  hoogbouw,  enz.

verificateur.
(6)  Voor  elektriciteitsinstallaties  groter  dan  36  kVA  op  het  punt  van  levering:  bezoek  op  schatting  bij  gebrek  aan  een  rapport  opgesteld  door  een

(1)  Tarief  van  toepassing  op  installaties  buiten  geïsoleerde  sites.  Voor  geïsoleerde  locaties:  bezoek  op  schatting.

Tweede  bezoek  in  het  geval  van  een  installatie  die  niet  bezocht  kon  worden  (site  gesloten,  onvoldoende  geavanceerde  werkzaamheden,  
ontoegankelijke  lokalen,  bezoek  geannuleerd  door  de  installateur,  enz.)

•  Per  locatiebezoek  (inclusief  reiskosten): €  203,20  incl.  btw  (inclusief  btw  €  33,87)

•  Per  locatiebezoek  (inclusief  reiskosten): €  122,70  incl.  btw  (inclusief  €  20,45  btw)

(*)  CONSUEL  –  Afdeling  verkoopadministratie  -  Les  Collines  de  l'Arche,  76  route  de  la  Demi-Lune  -  92057  PARIS  LA  DEFENSE  Cedex

Hernieuwd  bezoek  ter  verificatie  van  de  naleving  na  een  bezoek  dat  afwijkingen  aan  het  licht  heeft  gebracht,  per  locatiebezoek  (inclusief  reiskosten)
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