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Specialisten in elektrische veiligheid
AREPA Nederland is een toonaangevende technische service-organisatie, onderdeel van de internationaal
opererende AREPA Groep met meerdere vestigingen in Europa. De diensten van AREPA Nederland zijn
ondergebracht in vier divisies, elk met een eigen expertise. AREPA Reconditionering staat voor een snelle
beredding en reconditionering van techniek na calamiteiten. AREPA Maintenance & Services is gespecialiseerd
in preventieve en onderhoudsmatige reiniging van machines en apparatuur. AREPA Argus biedt opleidingen
en advieswerkzaamheden aan op het gebied van elektrische veiligheid. AREPA Inspexx verzorgt inspecties en
keuringen van elektrotechnische installaties, machines en apparatuur.

Inspectie gericht op risicoreductie
Het onderkennen van risico’s maakt het mogelijk deze te beheersen én te minimaliseren, waardoor de
bedrijfscontinuïteit is gewaarborgd. Geregelde controles van elektrische installaties– bijvoorbeeld op basis
van de NEN 3140 of NEN 1010 en uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen – zijn daarom van belang.
Deze kunnen veel schade voorkomen. AREPA Inspexx heeft de experts in huis die potentiële defecten van
elektrische installaties in een vroeg stadium kunnen opsporen en geeft advies over normen en richtlijnen.
Bijvoorbeeld over de door verzekeraars gestelde inspectietermijnen, die niet altijd even transparant zijn.
Reparaties laten wij over aan de gekwalificeerde installateur.

Advies van onafhankelijke deskundigen
Een regelmatige controle van uw elektrische installaties door onafhankelijke deskundigen is om meer
redenen van belang. Bij zo’n inspectie wordt namelijk meteen duidelijk of uw bedrijf of instelling voldoet aan
de eisen die de Arbo-wet op dit gebied stelt. Belangrijk, want veel verzekeringsmaatschappijen leggen in
hun polisvoorwaarden vast dat de verzekeringnemer moet voldoen aan de eisen gesteld in de Nederlandse
wetgeving, dus ook aan de eisen gesteld in de Arbo-wet. De desbetreffende normen worden zelfs expliciet
genoemd. AREPA Inspexx kan ook op dit punt een helder overzicht verschaffen.

Elektrische veiligheid als keurmerk
AREPA Inspexx iseen door derden gecertificeerde instantie. Het certificaat toont aan dat het resultaat van
de uitgevoerde inspecties door de arbeidsinspectie wordt beschouwd als zijnde een inspectie door hen zelf
uitgevoerd. Daarnaast is AREPA Inspexx lid van brancheorganisatie iKeur; een toonaangevende vereniging van
objectieve leveranciers op het gebied van veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.
iKeur geeft belanghebbenden het vertrouwen dat haar leden de deskundigheid hebben die nodig is om binnen
de wet- en regelgeving een optimale oplossing te bieden.

Voor een supersnelle prijsopgave
De druk om inspecties te laten uitvoeren wordt almaar verder opgevoerd. Naast de diverse overheden gaan
ook steeds meer verzekeraars op dit punt strenge eisen stellen. AREPA Inspexx heeft daarom de Inspexx
i-Calculator ontwikkeld. Daarmee kunt u in een paar eenvoudige stappen de benodigde inspectie kiezen en
aanvragen en wordt direct ook de prijs berekend. Makkelijker kan niet. De calculator voorziet in specifieke
producten voor verzekeraars als Interpolis, ASR, ABN-Amro, Avero Achmea, Univé, de Onderlinge en Delta
Lloyd, maar ook in een NEN 3140-inspectie en Inspexx e-Controle.

Snel inzicht in het risico op brand
AREPA Inspexx heeft specifiek voor de verzekeringsmarkt, maar ook voor (middel)grote ondernemingen, een
bijzonder product ontwikkeld, de Inspexx e-Controle. Deze uniforme, praktijkgerichte én betaalbare inspectie
is afgeleid van de NEN 3140. Doel is inzicht krijgen in het risico op brand en letsel door elektra. Circa een derde
van de grote branden wordt immers veroorzaakt door aan elektriciteit gerelateerde zaken ofwel kortsluiting.
Inspexx e-Controle bevordert de bewustwording en biedt de eerste handvatten voor het opstellen van beleid
in het kader van elektrische en organisatorische veiligheid.
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