
 

 

 

 

WSV Biesbosch verplichte acceptatie gaskeuring  
Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 mei 2009 is besloten dat alle ligplaatshouders 
verplicht zijn de aanwezige gasinstallatie te laten beoordelen door een Hiswa gecertificeerde 
keurmeester. Indien aan boord geen gasinstallatie aanwezig is levert de eigenaar hiervan een 
verklaring in.  
In 2009 en 2010 zijn alle gasinstallaties aan boord van de schepen binnen onze vereniging 
beoordeeld middels een zg. wsv Biesbosch acceptatiekeuring of een officiële Hiswa keuring 
met certificaat. De geldigheid van beide keuringen is 3 jaar. Alle ligplaatshouders zijn zelf 
verantwoordelijk voor het tijdig laten herkeuren van de installatie en hiervan een kopie te 
overhandigen aan de havenmeester. 

Uit de administratie blijkt dat van een groot aantal ligplaatshouders de keuringscertificaten 
inmiddels verlopen zijn. Uit praktische overweging ontvangen alle ligplaatshouders dit 
schrijven samen met de factuur. Indien uw gasinstallatie recent (maximaal 3 jaar) is gekeurd 
en hiervan een kopie is afgegeven bij de havenmeester hoeft u niks te doen. 

Let op! 

De meeste verzekeraars stellen een officiële Hiswa gaskeuring met certificaat verplicht, zie 
hiervoor uw polisvoorwaarden. Een alternatief is de zg. WSV Biesbosch acceptatiekeuring 
welke als doel heeft de veiligheid binnen de vereniging te vergroten. 

Tijdens de WSV Biesbosch verplichte acceptatie gaskeuring moeten de volgende onderdelen 
beoordeeld worden; 

• de gasdichtheid van uw gasinstallatie wordt gemeten  
• de functie en werking van uw gasdrukregelaar wordt gecontroleerd  
• de werkdruk en sluitdruk van het systeem worden gecontroleerd  
• alle relevante leidingen, koppelingen en slangen worden beoordeeld  
• de flessenkast / gasbun wordt beoordeeld  
• alle toestellen die op uw gasinstallatie aan boord zijn aangesloten zoals een geiser, 

kachel, koelkast en een kooktoestel worden geïnspecteerd op goede werking van het 
thermokoppel  

 
Het bestuur heeft besloten alle ligplaatshouders gelegenheid te geven tot uiterlijk 1 mei 
2013 de aanwezige gasinstallatie te laten (her)keuren door een Hiswa gecertificeerde 
keurmeester en hiervan een kopie te overhandigen aan onze havenmeester. Vanaf 1 mei 
zal het bestuur een administratieve sanctie van €100,- op te leggen zoals is afgesproken 
op de ALV van 12 mei 2009. 
 
Zie voor aanmelden gaskeuring of verklaring geen gas de achterzijde van deze brief. 
 

 



 
 
 
 
 
 
Aanmeld formulier gaskeuring WSV Biesbosch 
 
U kunt zelf een afspraak maken met een Hiswa gecertificeerde keurmeester of gebruik maken 
van de service Gasveilig.nl welke binnen onze vereniging verzorgd wordt door Leo 
Middelkoop tel: 0623456495 of mail naar info@gasveilig.nl 
 
De kosten voor de acceptatiekeuring bedragen bij Gasveilig.nl € 42,50 incl. btw. 
 
∆ Op mijn schip is géén gasinstallatie aanwezig 
 
∆ Ik meld mij aan voor de WSV Biesbosch acceptatie(her)keuring bij Gasveilig.nl 
 
∆ Ik meld mij aan voor de (herhaling) Hiswa gaskeuring met certificaat bij Gasveilig.nl 
 
∆ Ik maak geen gebruik van de service van Gasveilig.nl en zal zelf voor 1 mei 2013 zorg 

dragen dat er een geldig kopie keuringsrapport welke is afgegeven door een HISWA 
gecertificeerde gaskeurmeester, overhandigt wordt aan de havenmeester. 

 

Eigenaar: ……………………………………………………….. 

Boottype: ……………………………………………………….. 

Bootnaam: ……………………………………………………….. 

Bouwjaar: ……………………………………………………….. 

Bouwer: ……………………………………………………….. 

Adres eigenaar: ……………………………………………………… 

Woonplaats: ……………………………………………………….. 

ligplaats steiger:……………….  Telefoon nr. ………………………. 

Ik heb de volgende  (gas) gebruikstoestellen aan boord: 

Toestel Ja / nee Zo ja, waar is deze geplaatst 
Kooktoestel   
Koelkast   
Oven   
Kachel   
Boiler   
 

 

Datum:                                                          Handtekening: 


