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Inspectie voor
veiligheid en continuïteit 

VERKERK inspectie

Verkerk Inspectie als adviseur
We begrijpen dat u geen risico’s wilt lopen en te allen tijde 

wilt blijven voldoen aan de door de overheid gestelde wet- 

en regelgeving. naast de overheid stellen ook verzekeraars 

steeds strengere eisen. Verkerk inspectie is als onafhankelijke 

partij gespecialiseerd in een breed scala aan elektrotechnische 

inspecties in onder andere zorginstellingen, industriële 

installaties, kantoorgebouwen, woningen en woongebouwen. 

Vanuit deze inspectie kunnen gebreken of tekortkomingen aan 

het licht komen welke verwoord worden in een gedetailleerd 

inspectierapport, aangevuld met een advies tot herstel. Los van 

deze inspectiewerkzaamheden kunnen wij advies uitbrengen 

bij uitbreiding of het beheer van elektrische installaties. Ook 

bij problemen die zich voordoen in elektrische installaties of 

bedrijfsmiddelen kan Verkerk inspectie de oorzaak achterhalen 

door metingen en beproeving, en van daaruit een advies geven.

ALs eiGenAAR OF GeBRUiKeR VAn een 

GeBOUW DRAAGt U De VeRAntWOORDinG 

VOOR Het JUist en VeiLiG FUnctiOneRen 

VAn De AAnWeZiGe eLeKtROtecHniscHe 

instALLAties, eLeKtRiscHe AppARAtUUR en 

BeDRiJFsMiDDeLen. peRiODieKe KeURinG en 

inspectie ZiJn VAn essentieeL BeLAnG VOOR 

De cOntinUÏteit VAn De BeDRiJFsVOeRinG 

en De VeiLiGHeiD VAn U, UW MeDeWeRKeRs, 

BeWOneRs en BeZOeKeRs. sAMen Met 

De VeRKeRK GROep KUnt U ADeQUAte 

VOORZORGsMAAtReGeLen tReFFen en 

DAARDOOR OnGeWenste sitUAties 

VOORKOMen. De KAns Op inciDenten 

ZOALs een eLeKtRiscHe scHOK en Het 

OnGecOntROLeeRD UitVALLen VAn 

BeDRiJFspROcessen neeMt DAARMee 

AAnZienLiJK AF. 

Inspecties op basis van
NEN 1010 en NEN 3140
elektrische installaties moeten bij eerste aanleg en instandhouding 

regelmatig worden geïnspecteerd. Dit omdat er op termijn gebreken 

in de elektrische installatie kunnen ontstaan door het gebruik ervan 

en door veroudering van materialen. De inspectie bestaat uit een 

visuele controle, meting en beproeving. in samenspraak met u wordt 

een inspectieplan opgesteld waarin ondermeer de inspectiefrequentie 

en de omvang van de inspectie wordt afgestemd.

Power Quality
een goede kwaliteit van spanning en stroom is belangrijk voor een 

betrouwbare werking van elektrische installaties en bedrijfsmiddelen, 

zodat het bedrijfsproces niet wordt verstoord. power Quality is 

een verzamelnaam voor het onderzoeken en voortijdig signaleren 

van problemen in de elektrische installaties door het uitvoeren van 

metingen. Verkerk inspectie beschikt over meetapparatuur om deze 

metingen uit te voeren en de meetresultaten te analyseren.

Thermografie
thermografie is een meettechniek die met behulp van een 

infraroodcamera de temperatuur en temperatuurverschillen zicht-

baar maakt in onder andere verdeelinrichtingen en regelpanelen. 

temperatuurverschillen in een elektrische installatie kunnen onder 

andere ontstaan door losse boutverbindingen en overbelasting.  

ten gevolge hiervan kunnen gevaarlijke situaties of brand ontstaan. 

thermografie is een waardevolle aanvulling op de uit te voeren 

metingen tijdens de periodieke inspectie conform de nen 3140.

Arbeidsmiddelen
De Arbowet stelt algemene eisen aan het veilig gebruik van 

elektrische arbeidsmiddelen. Om aan deze eisen te voldoen, 

dient het arbeidsmiddel periodiek te worden gekeurd.  

Verkerk inspectie kan, na opmaak van een risico-inventarisatie, 

uw arbeidsmiddelen op locatie keuren. Het arbeidsmiddel krijgt 

na goedkeuring een keuringscertificaat en wordt voorzien van 

een keuringssticker, met daarop aangegeven het tijdstip van de 

volgende uit te voeren inspectie.

Noodverlichting
Daar waar vereist in de wet- en regelgeving, dient een  

nood verlichtingsinstallatie aanwezig te zijn.  

Deze noodverlichtingsinstallatie dient jaarlijks te worden 

geïnspecteerd en onderhouden conform de daartoe aangewezen 

normen. Verkerk inspectie hanteert hiervoor onder andere de 

issO 79 publicatie en toetst de projectering van de armaturen 

aan de voorschriften en het ontruimingsplan.  

Onze inspectie is uit te breiden met een gedegen onderhoud 

waarin onder andere jaarlijks de lichtbronnen worden vervangen 

en periodiek de accupacks. Dit garandeert de juiste werking van 

uw noodverlichtingsinstallatie bij calamiteiten. 

Hoe te werk?
een van onze specialisten komt graag bij u langs om de diverse 

mogelijkheden te onderzoeken en te bespreken die voor uw 

organisatie van toepassing zijn. Het uitvoeren van periodieke 

inspecties kan bijvoorbeeld gewaarborgd worden door het 

aangaan van een meerjarenovereenkomst met Verkerk inspectie. 

Op deze manier bent u zeker van een uitstekend functionerende 

installatie op het gebied van elektrotechnische veiligheid!

Installatieverantwoordelijkheid
elektrische installaties en elektrische bedrijfsmiddelen dienen te 

worden beheerd door een installatieverantwoordelijke. in beginsel is 

de eigenaar of werkgever verantwoordelijk voor dit beheer. Verkerk 

inspectie begrijpt dat dit beheer en het verdiepen in de steeds 

veranderende normen, wet- en regelgeving, voor een gebouweigenaar 

of werkgever een tijdrovende taak is. 

Verkerk inspectie kan de installatieverantwoordelijke ondersteuning 

bieden en een groot aantal taken overnemen waaronder het in uw 

organisatie implementeren van de elektrotechnische bedrijfsvoering 

conform de nen 3140. Dit door middel van het opstellen van een 

plan van aanpak en het vorm geven aan een elektrotechnisch 

veiligheidshandboek. Ook het beheer van de bij uw installatie 

behorende schema’s, tekeningen en technische instructies kunt u 

overlaten aan Verkerk inspectie. 
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