
 

BELANGRIJK - Gas opgepast!  

 

 

Wat doet EGEH om dit te voorkomen? 

EGEH heeft een omnium onderhoudscontract voor haar installaties cv en productie warm water. Het contract 

bepaalt dat de onderhoudsfirma attesten dient af te leveren waarin ze verklaart dat alle toestellen, werkend op 

gas en geplaatst door EGEH, voldoen aan alle geldende normen. Het is van belang als huurder dat u deze 

onderhoudsfirma toelaat in uw woning. 

Deze controle is van groot belang! Wanneer door de onderhoudsfirma een gebrek of gevaarlijke situatie wordt 

vastgesteld, moeten ze onmiddellijke herstellingen uitvoeren om voor uzelf en uw buren de veiligheid te 

garanderen en dit ook onmiddellijk melden aan EGEH. 
 

Wat doet u als huurder? 

Kooktoestellen zijn de verantwoordelijkheid van de huurder. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder deze 

correct aan te sluiten! EGEH is ook niet altijd op de hoogte als je als huurder een nieuw ( of oud ) toestel aansluit. 

Het is van belang dat te melden zodat we de veiligheid kunnen controleren. 

Tijdens huisbezoeken zullen we altijd controleren of het fornuis correct  is aangesloten.  

 

Ruikt u een gasgeur! Bel onmiddellijk naar 0800 / 65 0 65 (gratis telefoonnummer) 

Meer info webiste Fluvius: https://www.fluvius.be/nl/thema/storingen-en-werken/storing-aardgas?app-

refresh=1643105979248 
 

Correcte gasaansluiting (vaste gastoevoer – geen aansluiting met gasfles!) 

Hoe weet je of jouw kookfornuis met de juiste darm is aangesloten? Wanneer is de aansluitdarm goed: 

• Je hebt een darm in inox 

• Je darm voldoet aan de Belgische norm NBN EN14800 

• Je darm kan tegen hoge temperaturen (RHT) 

Is jouw gasfornuis aangesloten op de gastoevoer met een darm in rubber? Vervang die dan door een 
exemplaar in inox die aan de juiste normen voldoet. 

Koop je een nieuw kookfornuis op gas? Dan moet je ook een nieuwe gasdarm installeren. 
 

 

Afbeelding correcte darm 

 

Eind 2021 werd een collega-maatschappij zwaar getroffen door een 

gasexplosie. Helaas met 4 doden. Als huisvestingsmaatschappij kijken we 

streng toe op het gebruik van gas. Toch kan ons team niet alles 

controleren. Dat mogen we ook niet omwille van de privacy van onze 

huurder. Maar als huurder kunt u mee helpen zo een ramp te 

voorkomen! 

Koken met gasflessen is ALTIJD verboden! Onze medewerkers kunnen dat niet 

dagelijks controleren. Het staat echter in het huurreglement van iedere huurder! 
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