
want wij zijn dé tankexpert

Contacteer ons en we helpen 
je verder...

Jens Van Petegem
Johnny Fonteyne

Gotevlietstraat 42
8000 Brugge

info@tc-alv.be

T 050 31 84 87
F 050 34 67 43

DIESELPOMPEN 
MET OF ZONDER 
REGISTRATIE

VERHUURTANKS

Vervang uw oude pompinstallatie 
door een moderne tankinstallatie 
met registratie, zo beheert u op een-
voudige manier uw wagenpark, ziet 
u wie er wat en wanneer tankt, heeft 
u alle gegevens voor de eventuele te-
rugvraag van accijnzen,…
Wij plaatsen diesel-, mazout-, ben-
zine-  en Ad Bluepompen met of zon-
der registratie volledig op maat van 
de klant.

Heeft u een tijdelijke opslag nodig ?
Wij verhuren alle tanks met of zonder 

pompinstallatie.  
Wij kunnen leveren, plaatsen, 

aansluiten en terug ophalen.

ALV de tankexpert Meer informatie of vrijblijvende prijsofferte?

tankcontrole
saneren mazouttanks 
uitrusting en aanpassing opslagtanks

www.tc-alv.be

Dé tank- 
expert



www.tc-alv.be

wij kennen ons vak

Wij controleren uw tank en plaatsen overvulbeveiligingenVoldoet uw tank aan de wettelijke voorwaarden?  Voor elke situatie hebben wij de geschikte tank

TANKCONTROLEAANPASSINGEN OPSLAGTANKSANEREN OUDE TANKS
Sinds augustus 2000 moesten 
alle tanks reeds uitgerust zijn 
met een overvulbeveiliging 
- tevens moeten alle tanks 
gecontroleerd worden. 
In principe mag er sinds  
1 augustus 2003 geen 
enkele tank meer in 
gebruik zijn die nog niet 
gekeurd en uitgerust werd 
met een groene dop.

Steeds vaker worden wij geconfronteerd met klanten die 
hun tanks afgekeurd zien omwille van een aantal kleine 
aanpassingen die moeten gebeuren, zoals bv. de ont-
luchting, de vulling, de toegangskamer, de inkuiping,…

Daarom verlenen wij deze service van controle  
en aanpassing van uw opslagtanks.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen  
bij ons terecht voor allerhande aanpassingen 
van de opslagtanks.

• Permanente lekdetectie

• Kathodische bescherming 

• Ontluchting aanpassen 

• Vulleiding aanpassen

• Niveaumeting 

• Overvulbeveiligingen 

• Pompen en toebehoren 

 enz…

Alle mazouttanks die niet meer gebruikt worden, 
moeten wettelijk buiten gebruik gesteld worden.

Bovengrondse tanks

Een bovengrondse tank, ook deze die moeilijk te 
bereiken zijn vormen voor ons geen enkel probleem. 
De tank wordt eerst gereinigd en daarna ter plaatse 
in kleinere stukken gesneden, of indien mogelijk op 
zijn geheel weggehaald. 

Na het buitendienst stellen van uw tank, ontvangt u 
van ons een wettelijk attest. 

Ondergrondse tanks

Voor een ondergrondse tank schrijft de wet voor 
dat deze moet verwijderd worden, wanneer dit 
om technische redenen niet mogelijk is, wordt 
deze opgevuld met Biofill schuim. We komen het 
mangat losmaken, ledigen en reinigen de tank om 
deze vervolgens op te vullen of te verwijderen. 

Dit alles kan worden uitgevoerd in één dag. 

Na het buitendienst stellen van uw tank, ontvangt u 
van ons een wettelijk attest. 

ONDERGRONDS < 6000  L 5 jaarlijks 
ONDERGRONDS vanaf 6000  L 2 jaarlijks 
BOVENGRONDS < 6000 L oneindig  
BOVENGRONDS vanaf 6000 L 3 jaarlijks 

Particulier gebruik:

De volledige wetgeving vindt u op www.informazout.be

Datum controle :
Volgende controle vóór :

ALV
SV04724

TV18638ALV bvbaGotevlietstraat 42, 8000 BRUGGE, Tel. 051/72.41.96

- MATERIAAL: PVC WIT- FORMAAT: CRECITCARD- KLEUREN: GROEN 32 + GRIJS PMS 432

- EXTRA 1 GAT (RECHTSBOVEN)
- ONTWERPDATUM: 25/05/2010

Datum controle :
Volgende controle vóór :

ALV
SV04724

TV18638ALV bvbaGotevlietstraat 42, 8000 BRUGGE, Tel. 051/72.41.96

- MATERIAAL: PVC WIT- FORMAAT: CRECITCARD- KLEUREN: ORANJE 50 + GRIJS PMS 432

- EXTRA 1 GAT (RECHTSBOVEN)
- ONTWERPDATUM: 25/05/2010

NIEUWE TANKS
Wij beschikken over een ruim assortiment tanks. 
Kunststof of metaal, ondergronds of bovengronds, en-
kelwandig of dubbelwandig. Al onze tanks voldoen 
aan de wettelijke bepalingen en  zijn voorzien van een  
prototypekeuringsnummer.


