Contact

Keuringsaanvraag van de verzekeraar gehad? 

Geen zorgen!
 
Vandermeer Installaties begeleid u door het gehele keuringstraject. 

Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij worden verschillende termen gebruikt om de
keuring aan te duiden. Dit is vaak pure willekeur vanuit de verzekeraar. Keuringsaanvragen die
wij vaak tegen komen zijn: 

• Een inspectie door een erkend bedrijf

• Een NEN1010 keuring

• Een NEN3140 keuring

• Een elektrische keuring

• Een NEN1010/NEN3140 keuring

• Een NTA8220 keuring

• Een Scios Scope 10 inspectie

Veel van deze inspecties/keuringen dekken ongeveer hetzelfde speelveld af, of zijn zelfs
identiek.

De verzekeringsmaatschappij vraagt vaak om een inspectierapport van een erkend en/of
gecertificeerd bedrijf. Onderdeel van het rapport is de herstelmelding. Deze moet binnen een
bepaalde termijn, afhankelijk van de ernst van de melding, terug gestuurd worden naar het
inspectie bedrijf en naar de verzekeraar. 

In het inspectie rapport staan foto’s van ieder technisch en/of organisatorisch mankement dat
wordt gezien binnen uw bedrijf. Het spreekt voor zich dat de verzekeraar liever een rapport van
enkele pagina’s ziet dan een rapport van 100 pagina’s. 




Hoe wij u daarbij kunnen helpen:

Wij kunnen het hele traject uit uw handen nemen en voor u oplossen.

Tijdens een gratis adviesgesprek van ongeveer één uur lopen we door uw pand, waarbij u tips
en tricks te horen krijgt over alle zaken die spelen rondom de inspectie.
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Wij doen een visuele inspectie en adviseren u, middels een eenvoudig schriftelijke en/of
mondelinge rapportage, over de te nemen maatregelen. Het betreft organisatorische en
vaktechnische aspecten die eventueel door ons uitgevoerd kunnen worden.

Hierbij moet u denken aan up-to-date tekeningen, groepenverklaringen, de staat van
elektrische componenten en andere technische aspecten van uw installatie, maar ook de
verdeelinrichtingen die ten alle tijden goed bereikbaar moeten zijn. 

Na eventuele aanpassingen laten wij, indien vereist, uw gebouw door een onafhankelijk en
gecertificeerd inspectiebedrijf keuren. 

Hieruit volgt een uitgebreide rapportage met opmerkingen, foto’s en een risicoanalyse. Hierbij
wordt direct aangegeven op welke termijn de volgende inspectie plaats moet vinden. Aan de
hand van dit rapport maken wij een herstelofferte en na akkoord herstellen wij uw installatie.
Na de benodigde reparaties en aanpassingen geven wij een rapport af waarin staat dat de
inspectiepunten hersteld zijn. Dit rapport stuurt u, samen met het inspectie rapport, op naar
uw verzekeringsmaatschappij. 

U krijgt van ons direct adviezen over de zaken die u in de gaten dient te houden zodat u bij een
vervolginspectie na 3 tot 5 jaar niet weer voor verassingen komt te staan.

Er kunnen meerdere inspecties tegelijkertijd worden uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld de
jaarlijkse nood- en vluchtweg verlichting inspectie gelijktijdig laten uitvoeren met een andere
keuring. Door inspecties en keuringen gelijktijdig uit te voeren kan veel tijd worden bespaard.
Dit scheelt uiteraard in de portemonnee.

Geen zin en tijd om u zorgen te maken over inspecties en keuringen van uw installaties? 
Laat Vandemeer Installaties het regelen. Wij begeleiden u door het hele traject zodat u met
minimale moeite een bewezen goede installatie in huis heeft!

Interesse? Neem contact met ons op!



Tel: 0348 - 402681 
Mail: info@vandermeer-installaties.nl 
Web: www.vandermeer-installaties.nl
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