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BIJLAGE 1 VERWIJDERINGSBIJDRAGE 
 
Deze bijlage hoort bij vraag 3. 
 

PRODUCTCATEGORIE: Verwarmingsapparatuur 
Verwijderingsbijdrage 

incl. btw 

Productnaam EURO 

combiketel 4.54 

cv-ketel 4.54 

gasblok 4.54 

kachel (incl. stralings-, catalysator- en infrarood) 4.54 

radiator (alleen solitaire oliegevulde elektrische) 4.54 

PRODUCTCATEGORIE: Warmwaterapparatuur 
Verwijderingsbijdrage 

incl. btw 

Productnaam EURO 

geiser 4.54 

boiler 0.00 

warmtepompboiler 9.08 

PRODUCTCATEGORIE: Groot witgoed, incl. inbouw 
Verwijderingsbijdrage 

incl. btw 

Productnaam EURO 

vaatwas- en droogmachine 5.00 

combi-oven (groot) 5.00 

fornuis (incl. gas-) 5.00 

was/droogmachine 5.00 

wasmachine 5.00 

PRODUCTCATEGORIE: Groot witgoed, Koel- en 

vriesapparatuur, incl. inbouw 

Verwijderingsbijdrage 

incl. btw 

Productnaam EURO 

koel- en vriescombinatie 17.00 

koelkast 17.00 

vrieskast en soortgelijke apparatuur 17.00 
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BIJLAGE 2 CODELIJST 
 
Deze bijlage hoort bij vraag 7. 
 
 
 
 

 
 
 

      Betekenis Europese CLC-code volgens  
CENELEC 

     
 1  2  3  4  5  6 

              
1 Aanduiding van het type 

              
 H = geharmoniseerde leiding              
 A = door CENELEC erkend nationaal leidingtype              

              
2 Nominale spanning 

              
 03 = 300/300 V              
 05 = 300/500 V              
 07 = 450/750 V              

              
3 Isolatiemateriaal 

              
 V = PVC (polyvinylchloride)              
 R = rubber              

              
4 Mantelbekleding/omvlechtingsmateriaal 

              
 V = PVC (polyvinylchloride)              
 R = rubber              
 N = neoprene              
 T = textiel              
 - = n.v.t.              

              
5 Bijzonderheden van de leiding 

              

 H = 
platte leiding; aders verbonden aan elkaar, maar 
gemakkelijk te scheiden (b.v. tweelingsnoer) 

             

 H2 = 
platte leiding: aders niet verbonden maar samen 
omgeven door een mantel 

             

 - = n.v.t.              
              

6 Soort geleider (voor koper geen apart symbool) 
              

 F = geleider van een buigzame leiding              
 H = geleider van een bijzonder buigzame leiding             
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BIJLAGE 3 BEUGELAFSTANDEN 
 
Deze bijlage hoort bij vraag 9. 
 

beugelafstanden 
halfharde koperen buis 

 

buitenmiddellijn 
in mm 

maximale 
beugelafstand in m 

 

12 1,00  

15 1,00  

22 1,25  

28 1,25  

35 1,25  

42 1,50  

54 1,50  

 
beugelafstanden PVC en PP 

buitenmiddellijn 
in mm 

maximale 
horizontale 

beugelafstand in m 

maximale verticale 
beugelafstand in m 

12 0,40 0,80 

16 0,45 0,90 

20 0,50 1,00 

25 0,60 1,20 

32 0,70 1,40 

40 0,80 1,60 

50 0,90 1,80 

 
beugelafstanden PE 

buitenmiddellijn 
in mm 

maximale 
horizontale 

beugelafstand 

maximale verticale 
beugelafstand in m 

12 0,80 

16 0,90 

20 1,00 

25 1,20 

32 1,40 

40 1,60 

50 

horizontale 
PE-leidingen moeten 
over de volle lengte 
ondersteund worden 

1,80 
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BIJLAGE 4 NEN 1006 
 
  Deze bijlage hoort bij vraag 18. 
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NEN 1006:2001 
 
 
2 Algemene technische bepalingen 
 
2.1 Drukken in de leidingwaterinstallatie en temperatuur van het leidingwater 
 
2.1.1 Drukken 
 
De leidingwaterinstallatie moet zo zijn uitgevoerd, dat onder normale omstandigheden de bij de 
toestellen nodige gebruiksdruk, ten minste aanwezig is. 
 
Als in enig deel van de leidingwaterinstallatie materialen en/of toestellen worden toegepast waarvan 
de maximale toelaatbare druk lager is dan de ter plaatse heersende werkdruk, dan moet dat deel zo 
zijn beveiligd, dat de toelaatbare druk niet kan worden overschreden. 
 
2.1.2 Temperatuur 
 
De temperatuur van het leidingwater in leidingdelen van drinkwater- en huishoudwaterinstallaties, mag 
ten hoogste 25 °C bedragen. 
Het warme water in leidingen die geen onderdeel van een circulatiesysteem zijn, moet als geen water 
wordt getapt, afkoelen tot een temperatuur gelijk aan of lager dan 25 °C. 
 
2.2 Materialen en toestellen 
 
De in leidingwaterinstallaties te verwerken materialen en toestellen zijn toelaatbaar als deze niet in 
strijd zijn met de in 1.4 vermelde grondslagen. 
 
2.3 Persproef 
 
2.3.1 Algemeen 
 
Na het gereedkomen van leidingen moeten deze aan een persproef met leidingwater worden onder- 
worpen. Drink- en warmwaterinstallaties moeten met drinkwater afgeperst worden. Huishoudwaterin- 
stallaties mogen daarentegen met huishoudwater worden afgeperst. 
 
2.3.2 Bevriezingsgevaar 
 
Uitsluitend bij bevriezingsgevaar is de persproef met olievrije lucht een alternatief mits de werkdruk 
niet hoger is dan 0,5 MPa (5 bar). 
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Ontw. NEN 1006:2001 
2.3.3 Toe te passen manometers 
 
2.3.3.1 Metalen leidingen met leidingwater 
 
Voor de persproef van metalen leidingen met het betreffende leidingwater moet een manometer wor-
den gebruikt met een kastmiddellijn van ten minste 63 mm en een bereik van 1,6 MPa (16 bar). Het 
kleinste schaaldeel moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan 0,05 MPa (0,5 bar). 
 
2.3.3.2 Kunststof leidingen met leidingwater en lucht en metalen leidingen met lucht 
 
Voor de persproef met lucht en voor de persproeven van kunststof leidingen moet gebruik worden 
gemaakt van een manometer met een kastmiddellijn van ten minste 100 mm en een bereik van 
1,6 MPa (16 bar). Het kleinste schaaldeel moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan 0,02 MPa (0,2 bar). 
 
2.3.4 Persproef met leidingwater 
 
Voor de persproef met het betreffende leidingwater moet de leidingwaterinstallatie goed worden ont- 
Iucht. 
 
2.3.4.1 Metalen leidingen 
 
Bij metalen leidingen moet de persdruk een zodanige waarde hebben dat voor elk punt in de leiding- 
waterinstallatie een druk van ten minste 1,5 maal de werkdruk in dat punt wordt bereikt met een mini- 
mum van 1 MPa (10 bar). De persdruk moet gedurende ten minste 5 min. in stand blijven. Gedurende 
deze tijd mag geen gebruik worden gemaakt van (een) pomp(en) om de leiding op deze druk te hou- 
den. 
 
2.3.4.2 Kunststof leidingen 
 
Bij kunststof leidingen of bij een combinatie van kunststof en metalen leidingen moet de persdruk een 
zodanige waarde hebben dat voor elk punt in de leidingwaterinstallatie een druk van ten minste 
1,5 maal de druk, die overeenkomt met de drukklasse van de toegepaste kunststof leiding, in dat punt 
wordt bereikt met een minimum van 1 MPa (10 bar). 
 
Na 10 min. en na 20 min. moet de druk, door gebruik te maken van (een) pomp(en) weer op de pers- 
druk worden gebracht. 
 
Vervolgens moet een van de volgende methoden worden gekozen: 
 
I Na 30 min moet de druk snel worden verlaagd tot 50% van de persdruk; deze druk mag geduren- 
de de daarop volgende 90 min niet lager worden; 
 
II Na 30 min mag de dan heersende druk gedurende de volgende 30 min maximaal 0,06 MPa 
(0,6 bar) dalen; de op dat moment heersende druk mag gedurende de daarop volgende 120 min 
maximaal 0,02 MPa (0,2 bar) dalen. 
 
 



0000-0000 8  300008-709b* 

Ontw. NEN 1006:2001 
2.3.5 Persproef met olievrije lucht 
 
2.3.5.1 Metalen leidingen 
 
Bij metalen leidingen moet de persdruk een zodanige waarde hebben dat voor elk punt in de leiding- 
waterinstallatie een druk wordt bereikt van 0,8 MPa (8 bar). Nadat een stabiele toestand is bereikt 
moet de persdruk voor elke 100 liter leidinginhoud ten minste 15 min in stand worden gehouden. 
 
2.3.5.2 Kunststof leidingen 
 
Bij kunststof leidingen of bij een combinatie van kunststof en metalen leidingen moet de persdruk een 
zodanige waarde hebben dat voor elk punt in de leidingwaterinstallatie een druk van 0,8 MPa (8 bar) 
wordt bereikt. Na 10 min en na 20 min moet de druk, door gebruik te maken van (een) compressor(en) 
weer op de persdruk worden gebracht. Vervolgens moet een van de volgende methoden worden 
gekozen: 
 
I Na 30 min moet de druk snel worden verlaagd tot 50 % van de persdruk; deze druk mag gedurende 
de daarop volgende 90 min niet lager worden; 
 
II Na 30 min mag de dan heersende druk gedurende de volgende 30 min maximaal 0,06 MPa 
(0,6 bar) dalen; de op dit moment heersende druk mag gedurende de daarop volgende 120 min 
maximaal 0,02 MPa (0,2 bar) dalen. 
 


