Preventietips
Onderhoud
WKK-installatie

Uw WKK- en middenspanningsinstallatie is een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering. Als deze stilvalt, levert dat in veel
gevallen grote problemen op. Alle reden om aandacht te besteden aan goed onderhoud. Een onderhoudscontract voor uw WKK- en
middenspanningsinstallaties is een goed begin. Als u daarnaast aandacht besteedt aan de inhoud van dit contract, verkleint u de
kans op stilstand enorm. Wij geven u graag tips die u helpen bij het afsluiten van een onderhoudscontract. Ook kunt u deze tips
gebruiken om uw huidige contracten te beoordelen.

Wat kunt u doen?
Onderhoudscontract
Op de achterkant van deze kaart staat een controlelijst. Met
deze lijst kunt u beoordelen of het onderhoudscontract van
uw WKK-installatie, generatorschakelaar en middenspannings
installatie voldoet aan de minimale eisen. Wijzigt er iets in uw
onderhoudscontract? Loop dan ook de punten uit deze lijst na.
Generatorschakelaar
Is onderhoud van uw generatorschakelaar niet in een
onderhoudscontract opgenomen? Dan adviseren wij u om
hiervoor aparte onderhoudsafspraken te maken met een
gekwalificeerde onderhoudspartij. U kunt dit onderhoud ook
uitbesteden aan onze partner PinC Agro (www.pincagro.nl).
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Tenslotte
Een goed onderhoudscontract is het begin. Maar ook de
opstelling van uw installatie en aandacht voor de uitvoering
van het onderhoudscontract is belangrijk. Wij hebben de
aandachtspunten voor u op een rijtje gezet. U vindt ze op de
aparte kaart ‘onderhoud WKK- en middenspanningsinstallatie’.
U kunt deze downloaden via www.averoachmea.nl of opvragen
bij uw verzekeringsadviseur.

We zijn een merk van Achmea Schadeverzekeringen N.V. in Apeldoorn. Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. Achmea Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 08053410 en bij de AFM onder nummer 12000606.

Controlelijst onderhoudscontract
WKK-installatie
Een goed onderhoudscontract bevat minimaal het volgende
Preventief en correctief onderhoud
Onderhoudsschema als onderdeel van de overeenkomst
Een kostenafspraak. Deze bestaat uit een bedrag per draaiuur
Olieanalyse, afhankelijk van de installatie tussen 250 en 2.000 draaiuren
Afspraken over storingsonderhoud, ingrijpen binnen 8 tot 24 uur
Onderhoud van de generator
Enkel gebruik van voorgeschreven materialen
Een concrete en gedetailleerde beschrijving welke onderdelen onderhouden worden
Tips om volgende onderdelen op te nemen
Jaarlijkse controle kwaliteit van CV water en het glycol / water van de (nood)koeler
Levering smeerolie via het onderhoudsbedrijf
Jaarlijkse controle van de generator (meggeren)
Aandachtspunten bij het afsluiten
Kies bewust voor een onderhoudscontract in- of exclusief revisie van de WKK-installatie
Sluit een machinebreukverzekering met geen of een voor u acceptabel eigen risico
Kies bewust voor een onderhoudscontract in- of exclusief wettelijke keuringen (EBI en PI)
Als een rookgasreiniger in gebruik is
Maak de rookgasreiniger onderdeel van het onderhoudscontract
Kies bewust voor een onderhoudscontract in- of exclusief katalysatorblokken
Controleer of de jaarlijkse revisie inclusief de meetapparatuur van etheen, NO en NO2 is
Zorg voor een jaarlijkse controle meting van etheen, NO en NO2 met een geijkte meetkoffer
Generatorschakelaar
Een goed onderhoudscontract omvat minimaal één keer per jaar onderhoud
Middenspanningsinstallatie
Een goed onderhoudscontract bevat minimaal het volgende
Controle van aansluitingen op de generator
Afspraken over storingsonderhoud, ingrijpen binnen 12 tot 24 uur
Aandachtspunten bij het afsluiten
Een contract voor beheer is wettelijk verplicht
Kies bewust voor wel of niet opnemen van het vervangend materiaal in het contract

Deze kaart bevat algemene preventieadviezen en is daarom niet volledig. U kunt aan deze kaart geen rechten ontlenen met
betrekking tot de door u gesloten verzekering(en). Daarvoor is beslissend de inhoud van uw verzekeringsbewijs en de
bijbehorende verzekeringsvoorwaarden.

