OCB controle organisme

UW ERVAREN CONTROLE ORGANISME

Uw veiligheid, onze zorg
OCB geeft u de zekerheid

ocb_bedrijfsfolder.indd 1

25/05/10 09:13

UW VEILIGHEID IS ONZE ZORG

Uitgebreide diensten
Voor particulieren en bedrijven
OCB (Onafhankelijk Controle Bureel) 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.
OCB levert een professioneel uitgevoerde keuring en duidelijke
keuringsverslagen. Bovendien geniet u van een uitmuntende service. Voor
uw periodieke controles houdt OCB ook de agenda bij en maakt tijdig met
u een afspraak voor de volgende keuring. Verder zorgt OCB ervoor dat u uw
keuringsverslagen en andere documenten waar dan ook 24/24 online kan
raadplegen via onze website www.ocb.be. En als u technische vragen heeft
kunt u 5 dagen per week terecht bij onze studiedienst.
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ACTIEF IN HEEL BELGIE

Professionele controles
Wij geven u gemoedsrust
Met ons team van medewerkers verspreid over gans België, voert OCB alle
wettelijke en niet-wettelijke controles uit overeenkomstig de criteria van de
normen NBN EN 45004, ISO/IEC 17020 en de toepasselijke delen van de
norm NBN EN ISO 9002-1994:
• 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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KENNIS DOOR ERVARING SINDS 1962

Controle en coördinatie
Elektriciteit
De wettelijke controles, opgelegd door het AREI, Algemeen Reglement op
de Elektrische Installatie, worden uitgevoerd door de afdeling elektriciteit.
Het betreft controles van zowel nieuwe als bestaande installaties, industrieel
en huishoudelijk, hoogspanning en laagspanningsinstallaties. Ook het
thermograﬁsch onderzoek behoort tot de aangeboden diensten.

Hefwerktuigen
De wettelijke controles, voornamelijk industriële werktuigen en toestellen,
worden uitgevoerd door bekwame en vakkundige onderzoekers. Onder de
activiteiten van de afdeling hefwerktuigen behoren controles van kranen,
rolbruggen, liften, hijstoebehoren, autohefbruggen, behandelingstoestellen,
stellingen, steigers, mechanische kermisinstallaties, aanslagmateriaal …

Nutsinstallaties
Het onderzoek van de gasinstallatie, zowel aardgas als propaan-butaan
installaties en de controle van de installatie voor drinkwater is een dienst die
wij reeds verschillende jaren aanbieden. Mocht er zich een lek voordoen in de
waterleiding, of in de CV installatie, kunnen wij deze voor u opsporen.

Technische installaties
Voor de industrie en tertaire sector bieden wij een zeer volledig gamma van
diensten aan, onder andere ook brandpreventie en asbestinventarisatie.
Lasnaadonderzoeken volgens de meest gebruikte technieken, radiograﬁsch,
ultrasoon, penetrant en magnetisch.

Recipiënten
Voor de keuring van stookolietanks, drukvaten, propaan-butaan opslagplaatsen
in een vaste houder, opslagtanks van milieugevaarlijke en ontvlambare
producten, stoomtoestellen, gasﬂessen, centrifuges en zwierders kan u ook
bij OCB terecht. Evenals milieucoördinatie, milieuaudits en opleidingen.

Veiligheidscoördinatie
OCB mag als een pionier beschouwd worden voor wat betreft;
veiligheidscoördinatie op kleine en grote werven, zowel residentieel als
industrieel. Ook verzorgen wij het opstellen van een veiligheidsplan, voeren
van vooronderzoek en bijstand in verband met veiligheid op werven.

Energie
Op energie besparen, kan door bijvoorbeeld beter
te isoleren. Het opstellen van de verschillende
energie certiﬁcaten kan hiertoe bijdragen, EPC,
EPB.
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THUIS IN DE NIEUWSTE REGLEMENTEN
GLEMENTEN

Gefundeerd advies
Geen vraag is ons te veel
Hoe zit de laatste nieuwe reglementering in elkaar? Interpreteer ik ze wel
juist? En hoe zit het met het technische aspect? Het is voor velen een
onontwarbaar kluwen. Niet voor onze studiedienst. Deze dienst wordt bemand
door medewerkers die thuis zijn in de reglementering en beschikken over een
ruime technische ervaring. Ze delen graag hun kennis met u. De studiedienst
is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via het vaste telefoonnummer.
U kan u vraag eveneens stellen via www.ocb.be of via dep.eleocb.be.

WIJ VERGETEN UW CONTROLE NIET

Periodieke controles
Laat er uw slaap niet voor!
Sommige controles moeten op vaste tijdstippen opnieuw gebeuren. Als
bedrijfsleider heeft u meestal andere zaken aan uw hoofd. En zo kan het
weleens gebeuren dat die controles over het hoofd worden gezien. OCB zorgt
ervoor dat dit niet meer hoeft te gebeuren. Van elke klant worden immers
de periodieke controles bijgehouden in een databank. De planningsdienst
spant zich in om tijdig een afspraak te maken voor een nieuwe periodieke
controle.
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SNEL,
SN
NE HANDIG EN MILIEUVRIENDELIJK

OCB werkt digitaal
Online aanvragen en rapporteren
Bekijk en beheer uw documenten waar ook ter wereld. Door het online beheer
van uw documenten en keuringsverslagen kunt u op gelijk welke plaats waar
een internetverbinding voorhanden is uw documenten bekijken. U hoeft enkel
naar de site van OCB te surfen en in te loggen met uw persoonlijk paswoord.
Dat is erg handig voor bedrijven die verschillende vestigingen hebben. In elke
vestiging zijn dus alle benodigde documenten voorhanden. Verder kan je ze
ook niet ergens vergeten of verliezen.

ocb_bedrijfsfolder.indd 7

25/05/10 09:14

OCB controle organisme

4 VESTIGINGEN IN BELGIË

Ook in uw buurt
Wij staan voor u klaar
OCB werd in 1962 opgericht en telt 4 vestigingen. wij voeren 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.

0
0 13 89
Tel 080 b.be
www.oc
cb.be
infoo

Kontich
Beringen
Brussel
Namur
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