Wat u moet weten in een notendop
¬

¬

HOE VINDT U
EEN CERGA-GASINSTALLATEUR
IN UW BUURT?
U vindt de volledige
lijst van Cergagasinstallateurs,
geklasseerd per
provincie en
postcode, terug
op de website
www.aardgas.be.
Geen toegang
tot het internet?
Bel 02 383 02 00.

De beste garantie op een veilige en conforme
aardgasinstallatie is de Cerga-gasinstallateur.
Die bewijst, door het Cerga-certiﬁcaat, dat hij
op de hoogte is van de geldende normen en
reglementeringen. Hij heeft met succes deelgenomen aan de basisopleiding en de bijscholingen
van Cerga, en zijn installaties zijn regelmatig door
steekproeven gekeurd en goed bevonden.

In 1999 werd de zogenoemde habilitatie van de
aardgasinstallateurs opgericht, in samenwerking
met de beroepsverenigingen ICS (UBIC en LBIS) en
Bouwunie Installateurs en onder de auspiciën van de
Federale Overheidsdienst Economie. Met de bedoeling
om de kwaliteit en de veiligheid van de gasbinneninstallaties te verbeteren.

1999

Die habilitatie is op haar tiende verjaardag Cerga
geworden, en de gehabiliteerde aardgasinstallateur
is nu een Cerga-gasinstallateur. Met de overschakeling
van habilitatie naar Cerga heeft het kwaliteitslabel
nog meer invulling gekregen en biedt het u meer dan
ooit de garantie dat u een performante, energiezuinige
en vooral veilige gasinstallatie hebt, geïnstalleerd
door een erkend en vakbekwaam installateur.

2009

Dat is meteen ook de reden waarom een conformiteitsattest art. 48 dat ondertekend is door een
Cerga-installateur voor de distributienetbeheerder
volstaat voor de opening van de gasmeter. Uw voordelen daarbij: geen tijdverlies met afspraken maken
voor de keuring door een erkend controleorganisme
en een besparing van zo’n 150 euro per installatie.

Werk nooit zelf aan een gasinstallatie

Cerga: ook voor propaan

Een gouden raad: voer nooit zelf werken uit aan een
gasinstallatie. Gas is een veilige energiebron, maar de
installatie van leidingen, gasketels, schoorstenen,
kachels enzovoort moet professioneel gebeuren.
Ongevallen komen vooral voor als de werken niet
volgens de voorschriften zijn uitgevoerd en bij installaties die niet aan de normen voldoen. Doe een beroep
op een Cerga-gasinstallateur, voor uw eigen veiligheid
en die van uw familie. Zo geniet u zorgeloos het comfort
van een goede, betrouwbare verwarmingsinstallatie.

Cerga is ook nauw verbonden met Febupro, de Federatie Butaan en Propaan.
Het nieuwe kwaliteitslabel is er dus voor aardgas én voor propaangas.
Propaan is een volwaardig alternatief voor aardgas op plaatsen waar geen aardgas
voorradig is, zoals in afgelegen gebieden waar geen aardgasdistributienet ligt.
Propaan is ook een goede oplossing als er bijvoorbeeld pas over enkele jaren aardgas
in uw straat komt en u een installatie hebt die dan makkelijk aangepast kan worden
voor het gebruik van aardgas.
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Cerga, het kwaliteitslabel waarop je moet letten!

De Cerga-gasinstallateur:
uw beste garantie op een
krachtige, energiezuinige
en veilige gasinstallatie

Gas is comfortabel en veilig, als de installatie professioneel
en volgens de juiste normen is aangelegd. Daarom is het
verstandig een beroep te doen op een installateur die zijn
vakbekwaamheid bewezen heeft en op de hoogte is van de
laatste reglementeringen en normen. Die vakman herkent
u aan het Cerga-label, hét referentielabel voor professionele

Uw Cerga-installateur brengt
voordelen met zich mee

Altijd up-to-date
De tijd staat niet stil, en ook de gassector evolueert
voortdurend. Elk jaar volgt de Cerga-installateur
bijscholing en worden zijn installaties via steekproeven
gecontroleerd. Zo bent u zeker dat uw installatie gebeurt
volgens de laatste inzichten, reglementeringen en
normen. Dat betekent extra zekerheid.

Een beroep doen op een Cerga-installateur voor het
aanleggen of onderhouden van uw gasinstallatie levert
u een aantal belangrijke voordelen op, waaronder:

gasinstallateurs.

1. Openen van de aardgasmeter
Het openen van de aardgasmeter gebeurt door de distributienetbeheerder.
Die doet dat echter niet zomaar.
¬ Als uw aardgasinstallateur géén Cerga-gasinstallateur is, zal de
distributienetbeheerder het zogenoemde conformiteitsattest art. 48
eisen, met installatieschema erbij, plus een positief controleverslag
afgeleverd door een erkend controleorganisme. Dat kost u tijd (om een
afspraak te maken) en geld (voor de keuring door het controleorganisme).
¬ Is uw installateur wél een Cerga-gasinstallateur, dan stelt hij zelf het
conformiteitsattest art. 48 op en voegt daar het installatieschema bij,
wat voor de distributienetbeheerder voldoende is om de gasmeter te
openen. Geen keuring door een erkend controleorganisme nodig!
Uw voordelen: tijdwinst en een besparing van ongeveer 150 euro
per installatie.

Uw garantie voor kwaliteit en veiligheid
U hebt een nieuwe aardgasinstallatie nodig?
Uw verwarmingsketel is aan vervanging toe?
U gaat verbouwen en wilt uw gasinstallatie verplaatsen?
Bel een Cerga-gasinstallateur en u weet dat het werk
wordt uitgevoerd door een vakman die de nodige opleiding
en bijscholing heeft gevolgd en een veilige installatie
garandeert.
Kies voor een Cerga-gasinstallateur en u bent zeker van:
¬ technische expertise en professionalisme, wat u
een veilige installatie garandeert
¬ het gebruik van de laatste technologieën, waardoor u een energiezuinige installatie in huis haalt,
die ook performant, betrouwbaar en duurzaam is.

Bewezen vakbekwaamheid
Om Cerga-gasinstallateur te worden moet de vakman
aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder een
speciﬁeke technische opleiding volgen en uitgevoerde
werken laten controleren door een erkend controleorganisme. Pas als alles in orde is, en de installateur
zijn vakbekwaamheid heeft bewezen, krijgt hij het
Cerga-certiﬁcaat en zijn eigen Cerga-nummer.

Aan dit logo herkent u de
Cerga-gasinstallateur.

Tip voor verhuizers
Als u gaat verhuizen, dan wenst u in uw nieuwe woning
natuurlijk ook het comfort van een krachtige, betrouwbare aardgasinstallatie, die veilig is aangelegd en zuinig
werkt. En dan is het een goed idee om de Cerga-gasinstallateur te laten komen. Hij kijkt de installatie in uw
nieuwe huis na en geeft ze, als dat nodig is, een onderhoudsbeurt.
Bij het nazicht van die bestaande installatie zal uw
Cerga-vakman ook controleren of de gasleidingen, de
gastoestellen en de schoorsteen volgens de norm zijn
geïnstalleerd. En hij kijkt ook voor u na of uw gastoestellen
wel optimaal werken, met een maximaal rendement
en een minimale uitstoot, zodat u energie- en milieuvriendelijk uw nieuwe huis verwarmt.

2. Garantie voor kwaliteit en veiligheid
Het Cerga-label is een kwaliteitslabel. Het garandeert u een veilige en
betrouwbare gasinstallatie, uitgevoerd door een vakman die de nodige
opleiding gevolgd heeft, zich jaarlijks bijschoolt en wiens installaties geregeld
gecontroleerd en conform de norm bevonden zijn.

3. Recht op commerciële premies
De beste garantie
op een veilige en conforme
gasinstallatie is
de Cerga-gasinstallateur.

De Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden zet elk jaar promoties
op touw waarvan uitsluitend de klanten van Cerga-installateurs kunnen
proﬁteren. Zo hebt u bijvoorbeeld recht op een premie als u een Cergavakman inschakelt om een gesloten HR+kachel van het type C te plaatsen.

4. Commerciële premies per gewest
Sommige gewesten kennen ook vaak premies toe. De tussenkomst van een
erkend controleorganisme is niet nodig, wanneer u de installatie hebt laten
uitvoeren door een Cerga-installateur. Een overzicht van de premies vindt u
op www.aardgas.be.

