Risicobeheer:
Handout Elektra controle
Risicobeheer begint bij het nemen van de juiste maatregelen.
Want ook al bent u goed verzekerd, een schade geeft enorm veel overlast.
Het verstoort uw dagelijkse routine en kost veel tijd.
In deze handout wijzen wij u op één van de belangrijkste risicofactoren:
Uw elektrische installatie en de aangesloten apparaten.

Uw polisvoorwaarden
Brand als gevolg van kortsluiting of het doorbranden van elektrische apparaten of de bekabeling komt zeer
regelmatig voor. Verzekeraars hebben een clausule in uw polis opgenomen die u verplicht dit risico zo veel
mogelijk te beperken.

Hoe zit het nu?
In uw polis staat een clausule die u verplicht om uw elektrische installatie periodiek te laten keuren door een
gespecialiseerd bedrijf. Verzekeraars verwezen hierbij vaak naar NEN1010 of NEN3140. Deze
inspectiemethodieken hebben betrekking op de elektrotechnische veiligheid of op de bedrijfsvoering van een
installatie. Als u deze keuring niet heeft laten uitvoeren en/of de eventuele gebreken niet heeft verholpen en de
schade is daar een gevolg van, verliest u het recht op dekking.

Wat is er veranderd?
Eind 2017 heeft het verbond van verzekeraars een nieuwe inspectiemethodiek ontwikkeld. Deze methode richt zich
op de brandveiligheid van het gebouw en de onderneming. Deze NTA8220 methode vervangt de huidige NEN3140
methode. De clausule op uw polis wordt hier nu op aangepast.

Wat wordt er nu van u verwacht?
De verzekeringsmaatschappij verwacht dat u een NTA8220 elektrakeuring laat uitvoeren om de brandveiligheid in
uw bedrijf te verhogen. Tijdens deze inspectie controleert een gecertificeerde inspecteur of uw elektrische
installatie en aangesloten apparaten veilig zijn. De maatregelen die nodig zijn om de installatie veilig te maken
staan in de NTA8220 rapportage. Deze maatregelen dienen binnen de daarvoor gestelde termijn verholpen te
worden.

Is mijn huidige NEN rapportage niet meer geldig?
Jawel. Uw huidige NEN3140 rapportage blijft gewoon geldig tot de datum die in het rapport vermeld staat. Op de
datum dat het rapport verloopt dient deze te zijn vervangen door de nieuwe NTA8220 rapportage.

Wat als ik mijn installatie nog nooit heb gekeurd?
Dan dient u dit zo snel mogelijk te realiseren. U loopt nu het risico dat er geen dekking is bij een calamiteit die
verband houdt met uw elektrische installatie.

Door wie kan ik deze keuring laten uitvoeren?
Er zijn verschillende aanbieders in de markt. Wij adviseren gebruik te maken van onze partner AREPA Inspexx.
Via deze link vindt u meer informatie en kunt u een offerte aanvragen.

Hoe vaak moet ik deze keuring laten uitvoeren?
In de clausule op uw polisblad staat dat u deze keuring minimaal iedere 5 jaar moet laten uitvoeren.
Geconstateerde gebreken moeten worden verholpen binnen de gestelde termijn(en).

Wenst u meer informatie?
Neem dan contact op met uw intermediair of een van de medewerkers van APC Holland via 070-7630763.

