
Aandacht voor 
brandveiligheid

Kies de elektrakeuring die bij u past
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Een elektrakeuring geeft inzicht in de kwaliteit van uw installatie. Door de installatie regelmatig te laten keuren en  

herstel van eventuele fouten, verkleint u de kans op ongevallen, stilstand en schade.

Het voordeel voor u? Bedrijfscontinuïteit! 
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Welke keuring kiest u?

U kunt kiezen uit 2 elektrakeuringen: een keuring volgens NEN 3140 of de Agro Elektra inspectie.  

Welke keuring past bij u?

1. Keuring volgens NEN 3140

Werken met elektrische installaties of apparatuur mag 

geen risico op brand of ongelukken opleveren. In de 

Europese wetgeving en in de Arbowet staan regels voor de 

veiligheid van werknemers en bezoekers. De NEN 3140 

keuring is hiervan afgeleid.

Deze keuring:

•  geeft (veiligheids)bepalingen voor de bedrijfsvoering 

met laagspanningsinstallaties;

•  helpt u om met uw elektrische installatie(s) te voldoen 

aan de Arbo-wet; 

•  heeft als doel om aanrakingsgevaar, brandgevaar en 

storing te voorkomen. De NEN 3140 richt zich op 

systematisch onderzoek van de totale elektrische 

installatie; 

•  mag worden uitgevoerd door installateurs die zijn 

aangesloten bij UNETO-VNI;

•  bestaat uit een visuele inspectie, een meting en 

beproeving en een rapportage van de bevindingen.

Op www.averoachmea.nl/agro vindt u meer informatie 

over deze keuring, prijzen en bedrijven die deze keuring 

uitvoeren.
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2. Agro Elektra Inspectie 

De Agro Elektra Inspectie is een uniforme, praktijkgerichte 

en betaalbare keuring voor elektrische installaties op het 

agrarisch bedrijf. 

Deze keuring:

•  richt zich alleen op die onderdelen van de technische 

installatie die het grootste gevaar op brand of 

elektrocutie vormen; 

•  is minder uitgebreid dan de NEN 3140 keuring en 

daardoor goedkoper; 

•  is niet bedoeld om te voldoen aan de Arbowet. 

Het uitvoeren van deze keuring vraagt vakmanschap, 

ervaring en kennis van het agrarisch bedrijf. Daarom  

mag deze keuring alleen worden uitgevoerd  door 

inspectiebedrijven waarmee Avéro Achmea afspraken 

maakte. 

U vindt een overzicht van deze bedrijven op  

www.averoachmea.nl/agro. Deze bedrijven kunnen ook  

een keuring volgens de NEN 3140 uitvoeren.
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Waarom een elektrakeuring?

Door regelmatig te keuren en herstel van ernstige fouten, 

verkleint u de kans op ongevallen, stilstand van 

bedrijfsprocessen en schade. U zorgt zo voor een veilige 

bedrijfsvoering.

Het grootste deel van de branden op agrarische bedrijven 

wordt veroorzaakt door een defect in de elektrische 

installatie. Dit kan komen doordat bij de aanleg al iets is 

misgegaan of door gebruik. Soms is de oorzaak van een 

brand heel klein. Bijvoorbeeld stof op schakelmateriaal of 

een opgerolde haspel.

Een paar duizend agrarische bedrijven lieten al een 

elektrakeuring uitvoeren. De resultaten:

•  bij 85% van de bedrijven zijn (zeer) ernstige gebreken in 

de elektrische installatie aangetroffen;

•  het gemiddelde aantal gebreken per installatie is 16, 

waarvan gemiddeld 5 (zeer) ernstige gebreken;

•  de meeste gebreken zijn aangetroffen in 

schakelmateriaal en wandcontactdozen;

•  bij meer dan 50% van deze bedrijven is bij de aanleg van 

de installatie al iets misgegaan;

Sinds Avéro Achmea de elektrakeuring op agrarische 

bedrijven verplicht stelt, nam het aantal branden door 

elektra af met maar liefst 40%. Dat blijkt uit de 

schadecijfers.
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Hoe verloopt een elektrakeuring?

U kiest de elektrakeuring die bij u past: de NEN 3140 of  

de Agro Elektra Inspectie. U maakt een afspraak met een 

inspectiebedrijf voor het uitvoeren van de keuring. 

Een gecertificeerd inspecteur voert de keuring uit. Hij 

bezoekt uw bedrijf en gaat eerst met u in gesprek om een 

indruk te krijgen van uw bedrijf en uw bedrijfsvoering. 

Daarna volgt een gezamenlijke rondgang over uw bedrijf. 

De inspecteur bekijkt verschillende onderdelen van uw 

elektrische installatie. Hij bespreekt de aandachtspunten 

direct met u. En als het nodig is, geeft hij u tips om de 

(brand)veiligheid op uw bedrijf te verbeteren. Als afsluiting 

licht de inspecteur de indruk toe die hij van uw bedrijf heeft 

gekregen. 

Na de inspectie ontvangt u een rapport. Hierin staat de 

samenvatting van aandachtspunten op uw bedrijf. Dit 

rapport neemt u samen met uw installateur door. U kunt 

dan meteen afspraken maken om ernstige fouten direct te 

laten herstellen.

Ervaring leert dat ondernemers die de keuring 

uitvoerden positief aankijken tegen deze vijfjaarlijkse 

controle:

“Een vreemde kijkt met andere ogen naar 
mijn bedrijf en laat door zijn kennis zien waar 
het gemakkelijk fout kan gaan.”
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Wat doen wij en wie zijn wij?
Wij bieden verzekeringen, financiële diensten en producten aan. 
We verkopen onze producten en oplossingen niet zelf aan onze klanten. 
Daarvoor werken we samen met adviseurs. Zij geven u onafhankelijk advies.   

Wij horen bij Achmea 
Avéro Achmea is 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 de AFM onder nummer 12000606.

Uw gegevens in vertrouwde handen
Sluit u een verzekering, financiële dienst of product af? Dan hebben wij uw 
gegevens nodig. Denk aan uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, 
telefoonnummer en bankrekeningnummer. Soms hebben wij ook meer 
gegevens van u nodig. Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede 
verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor? 
Kijk dan in ons Privacy Statement op averoachmea.nl/privacy. Daar leest 
u ook wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken tegen 
verwerking van uw gegevens. 

Staan er fouten in deze brochure?
Ons doel is dat al onze informatie klopt en volledig is. En dat u alles zo goed 
mogelijk begrijpt. Maar er kan altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet 
aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout.

Staat er iets anders in de productvoorwaarden?
Uw en onze rechten en plichten staan in de productvoorwaarden. Staat in 
deze brochure wat anders dan in de productvoorwaarden? Dan gelden de 
productvoorwaarden.

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten
Bent u het niet met ons eens of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. 
We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. Kijk voor meer informatie en 
ons klachtenformulier op averoachmea.nl/klachtdoorgeven. U kunt ook een 
brief sturen naar:
Avéro Achmea 
Klantsignaalmanagement 
Postbus 101
7300 AC Apeldoorn

Meer informatie over Avéro Achmea
Kijk voor meer informatie over ons en ons beleid, onze producten en onze 
gegevens op averoachmea.nl. 

De adressen van Avéro Achmea zijn:
Laan van Malkenschoten 20
7333 NP Apeldoorn

Sophialaan 50
8911 AE Leeuwarden

Goed om te weten

http://www.averoachmea.nl/privacy
http://www.averoachmea.nl/klachtdoorgeven
http://www.averoachmea.nl
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