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Interpolis neemt het regelen rondom (verplichte) elektrakeuring graag uit handen. Dat doen we met 
de Elektrakeuring volgens de meest actuele norm. Na deze keuring weet je hoe veilig de elektrische 
installatie is op het gebied van gebruik, aanraking en brandveiligheid.

ELEKTROKEURING

Keuringen

Keuring door een onafhankelijk inspectiebedrijf

Horticoop Technical Services is sinds 2013 erkend SKL keuringsstation met gecertificeerde monteurs 
in dienst om keuringen te verrichten. De keuring kan zowel bij ons in de werkplaats als bij u op de 
kwekerij uitgevoerd worden.

De Elektrakeuring bestaat uit een visuele inspectie van de elektrische installatie in het bedrijf, aange-
vuld met metingen, beproevingen en mogelijk een aanvullend thermografisch onderzoek, waarmee 
mogelijke brandhaarden vroegtijdig worden opgespoord. Na afloop is er inzicht in de mate van 
veiligheid van de elektrische installaties. Je krijgt vakkundig advies met een uitgebreide rapporta-
ge. Hierin kunnen onder andere de afwijkingen van de elektrische installatie gevonden worden. Het 
biedt een handvat om de veiligheid van de elektrische installaties, en dus de veiligheid en die van de 
medewerkers, te optimaliseren. 

Waar bestaat de keuring uit?

In het rapport worden afwijkingen van de elektrische installatie weergegeven. De elektrische instal-
latie wordt pas veilig als alle genoemde afwijkingen worden hersteld door een erkende elektrotech-
nische installateur.

De NTA 8220 SCIOS Scope 10 is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op bran-
drisico’s. De methode brengt de brandveiligheid van installaties en 
de daarop aangesloten apparatuur in kaart. De beoordeling houdt 
rekening met de omgeving en met de wijze waarop de elektrische 
installatie gebruikt wordt.

NTA 8220: Glastuinbouw
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OMGEVING BLEISWIJK, KLAZIENAVEEN & 
KATWIJK (NB)

ELEKTROKEURING

Keuringen

Verzekeringen

Bij een keuring volgens NTA 8220 Scope 10 geldt dat de assimilatiebelichting apart gekeurd moet 
worden volgens de brochure ‘Assimilatiebelichting, Controle en Onderhoud’ inclusief de aanvulling 
uit 2014. Na de keuring ontvang je digitaal een uitgebreide rapportage waarin alle gegevens van de 
installatie worden genoteerd en de geconstateerde gebreken visueel zijn vastgelegd. 

Verzekerd bij Interpolis/ Avero (zonder brandvertragend doek in de kwekerij);

Klanten zijn vanaf 1 januari 2020 alleen verzekerd tegen brand als zij voor 1 januari 2020 de keuring 

NTA8220 uit hebben laten voeren;

Verzekerd bij Interpolis/ Avero (met brandvertragend doek in de kwekerij);

Klanten zijn vanaf 1 januari 2022 alleen verzekerd tegen brand als zij voor 1 januari 2022 de keuring 

NTA8220 uit hebben laten voeren.
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De inspectie bestaat uit

Een visuele inspectie van de schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische installatie in risicovolle ruimte 

en risicovolle eindgebruikers;

Controle door metingen;

Controle door beproevingen;

Een thermografische controle door middel van warmte beeldopname.
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Bij de herkeuring wordt gecontroleerd door Prokeur of de gebreken correct en volgens installatie-
voorschriften zijn hersteld waarna het rapport wordt aangepast. Dit adviseert Prokeur. Daarnaast 
kan een herkeuring voor een kleine meerprijs uitgevoerd worden. 

De eventueel geconstateerde gebreken kunnen binnen 3 maanden na constatering herstelt worden 
door Horticoop Technical Services. De keuring is in de meeste gevallen 5 jaar geldig. Dit is afhanke-
lijk van de staat van de installatie en wordt beoordeeld door een puntensysteem in de NTA8220 of 
eventuele afspraken die met je eigen verzekeraar zijn gemaakt.


