Parkstad Inspecties
Veiligheidskeuring voor
uw klanten
Leerdam

Veiligheid als norm

Met Parkstad Inspecties
leerdam completeert
u uw dienstenaanbod
en biedt u uw klanten
toegevoegde waarde.

Een van de verplichtingen waar uw klanten mee te maken hebben is de
periodieke inspectie op elektrische veiligheid. Installateurs die de vereiste
certificaties, bedrijfsprocessen en expertise in huis hebben, kunnen zulke
inspecties zelf uitvoeren. Uitbesteden is een aantrekkelijk alternatief. Parkstad
Inspecties Leerdam kan u hierbij van dienst zijn.

> Elektrische veiligheid
Ondernemingen moeten hun elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen

> NEN 3140 /

periodiek op elektrische veiligheid laten controleren. De Arbowet en het Bouwbesluit

NEN 1010 deel 6

verplichten daartoe, via de aangewezen normen NEN 3140 en NEN 1010, maar ook

> Ingangscontrole

verzekeraars nemen dergelijke eisen op in hun polisvoorwaarden.

en periodieke
inspecties

Voor u als installatiebedrijf is het aantrekkelijk om op de inspectiebehoefte bij
uw klanten in te kunnen spelen. Alleen vergt dat aangepaste bedrijfsprocessen,
opgeleide medewerkers, specifieke expertise en ook moet u voldoen aan onder meer
BRL 6000 en de Criteria voor Toezicht.
Wij zijn gespecialiseerd
in inspecties en geheel
onafhankelijk, zodat u er
zeker van kunt zijn dat we
uw belangen dienen.

Als u dat allemaal niet in huis hebt, is het wel zo gemakkelijk om een en ander uit
te besteden aan Parkstad Inspecties Leerdam. Wij hebben veel ervaring in dit
vakgebied en beschikken uiteraard over alle certificaten. Bovendien staan wij bekend
om onze zeer efficiënte aanpak, die ons in staat stelt de inspectie snel en grondig uit
te voeren. Dat biedt uw klant een maximaal resultaat bij een minimale inbreuk op zijn
bedrijfsprocessen.
Parkstad Inspecties Leerdam is geen installateur, zodat wij nooit in uw vaarwater zullen
komen. Ook hebben wij geen belang bij het afkeuren van installaties. U en uw klant
krijgen onafhankelijke en objectieve uitkomsten in de vorm van een professioneel
rapport met alle gegevens, eventuele geconstateerde gebreken en aanbevelingen.

De inspectie kan worden
gecombineerd met
onder meer energiebesparingsonderzoek,
thermografische metingen
en analyse van de
lichtnetkwaliteit.

Desgewenst kunnen we gelijktijdig met de inspectie ook de bedrijfszekerheid van
de installatie, apparatuur en arbeidsmiddelen onderzoeken met behulp van onder
andere analyse van de lichtnetkwaliteit en thermografische metingen. Andere
aanvullende diensten zijn het controleren en bijwerken van de tekeningen en een
analyse van het energieverbruik.
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