Controle elektrische installaties

E-Check voorkomt onnodige spanningen
Een ongeluk zit in een klein
hoekje. Daarom is regelmatige
controle van elektrische installaties voor elk bedrijf een must.
Wie niet voldoet aan de norm,
riskeert bovendien problemen
met de verzekering.

“Veel ondernemers weten niet dat voor
elektrische installaties een Europese
kwaliteitsnorm bestaat waaraan ze
moeten voldoen. Ook zijn ze nauwelijks
bekend met de polisvoorwaarden van
hun brandverzekering. Daarin staat dat
een installatie regelmatig moet worden
geïnspecteerd op deze NEN3140-norm“,
zegt Willi-jan Jonkers (37). Sinds 2008
staat de inwoner van Gameren aan het
roer van E-Check, een bedrijf dat zich
heeft gespecialiseerd in onafhankelijke
controles van elektrische installaties en
alles wat daarmee samenhangt. Als geen
ander kent hij de risico’s van nietgekeurde installaties. “Je brengt niet

alleen je werknemers in gevaar, maar
handelt ook in strijd met de ARBO-wetgeving die bepaalt dat ze recht hebben op
een veilige werkplek. Daarbij loop je
grote kans dat de brandverzekeraar niet
uitkeert als het een keer fout gaat. En bij
dat alles maakt het geen verschil of het
gaat om een multinational, een museum,
of om de bakker op de hoek.”
Om ‘onnodige spanningen’ te voorkomen, biedt E-Check een uitgebreid
scala aan diensten. Core business is de
inspectie van bestaande of nieuwe installaties volgens de genoemde NENnorm, veelal in combinatie met een thermografisch onderzoek van de verdeelkasten. Andere terugkerende werkzaamheden betreffen inspectie en onderhoud
van noodverlichtingsinstallaties en tekenwerkzaamheden. “Omdat aan veel elektrische installaties in de loop der tijd
is gerommeld, is het verstandig die
opnieuw in kaart te brengen middels
een professionele tekening”, verklaart
Jonkers dat laatste. “Bijgewerkte tekeningen bieden inzicht in de installatie en
de uitbreidingsmogelijkheden daarvan.
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Bovendien kunnen ze van essentieel belang zijn bij het opsporen van storingen.
Dan is snelheid geboden, omdat stroomuitval voor de meeste ondernemers in de
papieren kan lopen.”
Grote en kleine klanten
Projecten van E-Check hebben geen maximale of minimale afmetingen. “Dat
komt door ons flexibele bedrijfsmodel”,
aldus de ondernemende elektrotechnicus die in vijf jaar tijd zijn klantenkring
gestadig zag groeien. Inmiddels bereist
hij het hele land en is de diversiteit van
zijn afnemers opvallend: van het Paleis
van Justitie in Den Bosch tot de
Muziekkapel in Heukelum en van het
Zeeuwse Provinciehuis in Middelburg
tot tal van kleinschalige bedrijfjes in de
Bommelerwaard. Persoonlijk contact
staat bij hem hoog in het vaandel. “In
een gesprek kan de aanvrager zijn
wensen duidelijk maken. Zo komen we
altijd tot een passend voorstel, of het nu
gaat om een inspectie of om een meerjarig onderhoudscontract. In alle gevallen leveren we maatwerk en heeft de
klant een belangrijke zorg minder.”

