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Vóór u kunt vragen om een gasmeter in dienst te stellen, dient u een leveringscontract af te sluiten met een aardgasleve-
rancier. Dit contract dient geactiveerd te zijn vóór de datum die met ORES is overeengekomen voor de indienststelling. 
Van zodra u een contract afgesloten hebt, geeft uw leverancier aan ORES groen licht voor de indienststelling.

Als het om een gemeenschappelijk gebouw gaat, dient elke gebruiker een afzonderlijk leveringscontract afgesloten te 
hebben vóór de indienststelling van zijn installatie.

HOE DIT CONTRACT OPSTELLEN?

U kunt de lijst met leveranciers die actief zijn in Wallonië raadplegen op de site van de gewestelijke regulator CWaPE 
(www.cwape.be).

Tijdens de indienststelling van een nieuwe installatie of een installatie die aanzienlijke wijzigingen heeft ondergaan 
(vergroting van het vermogen...) dient u ORES een gunstig verslag van de keuring van de binneninstallatie te bezorgen. 
Dit dient overhandigd te worden door een erkende instelling en dient vergezeld te worden van het conformiteitsattest.

Indien uw installatie uitgevoerd werd door een installateur met Cerga-label, volstaat het conformiteitsattest voor de 
indienstelling van uw gasmeter. Het origineel van het document zal ook aan ORES overhandigd worden.

Raadpleeg de lijst met erkende keuringsorganismen voor de gasinstallaties op de website van de FOD Economie 
(https://economie.fgov.be/fr/themes/qualite-securite/accreditation-belac/organismes-accredites/organismes-dinspecti-
on-insp).

Om ons toegang te geven tot het gebouw en de werken die we uitgevoerd hebben te laten keuren, dient u of iemand die 
u mag vertegenwoordigen verplicht aanwezig te zijn tijdens de afspraak.

CONTRACT MET EEN ENERGIELEVERANCIER

HET CONFORMITEITSATTEST

AANWEZIGHEID TIJDENS EEN AFSPRAAK

De EAN-code 

De communicatiesleutel om uw leveringspunt te identificeren tijdens alle contacten is de ‘EAN-code’ (European 
Article Numbering). Bijvoorbeeld ‘541449060016048579’. 

Elk leveringspunt voor het gasdistributienet (eengezinswoning, gebouw voor professioneel gebruik...) wordt 
geïdentificeerd door dit soort code, die uit 18 cijfers bestaat. Er is een EAN-code voor elke energie die geleverd 
wordt, deze blijft definitief verbonden aan het toegangspunt en niet aan de klant.

Uw EAN-code wordt aangeduid op de energiefacturen maar u kunt deze ook terugvinden op onze website met uw 
meternummer (www.ores.be)

Het btw-tarief dat wordt toegepast, hangt af van de informatie die u aan ORES hebt bezorgd bij uw werkaanvraag. 
Ga naar info.ores.be/btw voor de voorwaarden voor toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6%.
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Indien op de dag van de afspraak deze voorbereidende werken niet zijn uitgevoerd of indien u dan afwezig bent, 
dan bent u de gemaakte verplaatsingskosten verschuldigd en bent u verantwoordelijk voor de nieuwe uitvoe-
ringstermijn die door het uitstel van de afspraak ontstaat.

In geval van twijfel of tegenstrijdigheid in de bewoordingen, hebben de technische voorschriften omschreven in de pdf-documenten altijd 
voorrang op de commentaren of vermeldingen in de video’s die tot uw beschikking worden gesteld.


