Online verslagen

UW VEILIGHEID IS ONZE ZORG

Onze diensten

4 VESTIGINGEN IN BELGIË

SNEL, HANDIG EN MILIEUVRIENDELIJK

Ook in uw buurt

OCB werkt digitaal

Wij staan voor u klaar

Raadpleeg uw verslagen online

OCB telt 4 vestigingen en voert controles uit in heel
België. Voor informatie of een afspraak met één van
onze controleurs kunt u bellen naar onze hoofdzetel
te Kontich, Koningin Astridlaan 60, op het centrale
nummer: 0800 13 890.

Voor particulieren en bedrijven
OCB is een controle organisme, erkend door de
bevoegde ministeries (FOD’s) voor het uitvoeren van
keuringen. Naast de wettelijk verplichte controles
biedt OCB, reeds meer dan 40 jaar, tevens een
uitgebreid dienstenpakket aan voor zowel particuliere
als industriële installaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektrische installaties
Gasinstallaties
Installaties voor drinkwater
EPC, energieprestatie
Liften
Kranen, hefbruggen
Drukvaten
Stoomtoestellen
Opslagtanks
Gastanks
Asbestinventarisatie
Veiligheidscoördinatie
Thermograﬁsch onderzoek
Brandpreventie
Lekdetectie
Opleidingen
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Online verslagen

OOK RAPPORTEN, VERSLAGEN EN FACTUREN

Overal consulteerbaar
5 voordelen van digitale documenten
• U kunt uw verslagen steeds raadplegen, overal
waar u toegang heeft tot het internet.
• Dankzij de vele zoekmogelijkheden op de website,
heeft u in een handomdraai het juiste verslag dat
u zoekt.

Eenvoudige werkwijze

1

Vraag een gebruikersnaam en
wachtwoord aan via www.ocb.be, surf
naar rubriek “aanvragen” en klik door
naar de subrubriek “Mydocuments”.

KLAAR IN 1, 2, 3

Gebruiksvriendelijk

2

U ontvangt binnen de 48 uur een
bevestiging van OCB per email.

• Ook de “oude” verslagen blijven steeds beschikbaar.
• U heeft de documenten in digitale vorm, pdf
formaat. U heeft in principe geen papieren verslag
meer nodig, ook de digitale versie is authentiek.
• U kunt de verslagen als bijlage aan uw mail
versturen naar betrokken partijen.

Met gebruikersnaam en wachtwoord
Van elke opdracht of keuring, die we voor u uitvoeren
wordt een verslag opgesteld. Deze documenten
werden tot op heden per post opgestuurd. Maar uw
verslagen en facturen kunt u ook digitaal raadplegen
via een toegang op onze site www.ocb.be
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Klik op de “Mydocuments” button op
onze homepage. Na het ingeven van uw
gebruikersnaam en wachtwoord, kunt
u verslagen en facturen opvragen.
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