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Online controle aanvragen
 Via onze gebruiksvriendelijke site

UW VEILIGHEID IS ONZE ZORG

Onze diensten
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 50 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
• Thermografi sch onderzoek
• Brandpreventie
• Lekdetectie
• Opleidingen

Digitale aanvraag controle

Kontich

Brussel
Beringen

Arlon

Namur

5 VESTIGINGEN IN BELGIË

Ook in uw buurt
Wij staan voor u klaar

OCB telt 5 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.

Tel 0800 13 890

www.ocb.be

info�ocb.be
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WAAR EN WANNEER HET U PAST

Gebruiksvriendelijk
Klaar in een paar muisklikken

Voortaan kunt u een controle aanvragen waar 
en wanneer het u past. Op onze site vindt u een 
eenvoudig formulier dat u online kunt invullen en 
versturen. Het laat ons toe uw aanvraag sneller te 
verwerken en u een medewerker toe te wijzen.

ALTIJD EN OVERAL AANVRAAGBAAR

Sneller behandeld
5 voordelen van digitale aanvraag

• U kunt uw controles steeds aanvragen, overal waar 
u toegang heeft tot het internet. 

• Uw aanvraag wordt automatisch verwerkt. Hierdoor 
krijgt uw controleaanvraag voorrang op aanvragen 
via telefoon, fax of e-mail.

• Het digitale aanvraagformulier kan alleen verzonden 
worden als uw aanvraag volledig is. Dit garandeert 
een correcte verwerking van uw aanvraag.

• Door een tracking systeem kunt u steeds checken 
welke controleaanvragen u reeds gedaan heeft en 
wanneer onze controleurs bij u langskomen.

• U kunt na de controle, op onze site uw verslagen 
steeds raadplegen of downloaden in pdf formaat. 
Deze digitale versie is authentiek.

Eenvoudige werkwijze

Surf naar de homepage van onze 
website www.ocb.be en klik op de 
button “vraag uw controle aan”.
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Vervolledig het aanvraagformulier. 
Alle velden met een sterretje moeten 
zeker ingevuld worden.

Voeg indien nodig documenten toe in 
de juiste extensie.

Digitale aanvraag controle

Klik op de button “versturen“ en uw 
aanvraag is rond. U ontvangt per mail 
een bevestiging van uw aanvraag.
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