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Onderwerp:  Algemeen inspectieplan AGRO 2018 
Ons kenmerk:  IP-VEIA-AGRO-2018 
 

Inspectieplan opgesteld door: 

Naam: Van Empel Inspecties en Advisering bv 

 ☒ Inspectiebedrijf 

Geldigheid: 1-9-2018 t/m 31-12-2018 
 

Algemeen Inspectie uitgevoerd door 

Opdrachtgever: Zie CASE gegevens Van Empel Inspecties en Advisering bv 

Eigenaar van de installatie: Zie CASE gegevens Installatieverantwoordelijke: 

Objectgegevens: Zie CASE gegevens ☒ Niet aangewezen 
 

De uit te voeren inspecties 

Type: ☒ Agro Elektra Inspectie 
 

Methode: ☒ Zie aanvullende instructie 
 

Onderdelen: ☒ Controle op eisen met betrekking tot de aanleg van de installatie ten opzichte van de 
omgeving en het gebruik 

 ☒ controle van beschikbare tekeningen en documentatie van de installatie 

 ☒ Visuele controle 

 ☒ Metingen en beproevingen 

 ☒ Zie aanvullende instructies 
 

Inspectie-interval ☒ AGRO frequentie is vast gesteld op: 36 mnd 

 ☒ De verzekeraar kan in haar voorwaarden hierop afwijken.  
 

Aanvullende instructies van installatieverantwoordelijke/eigenaar/opdrachtgever/inspectiebedrijf 

☒ Agro/VIER Op basis van het door u opgegeven bruto-vloeroppervlakte is er een tijdskader bepaalt waarin 
de inspecteur een quickscan uitvoert binnen uw bedrijf om de grootste risico’s in kaart te 
brengen. Dit wordt ter plaatse met de eigenaar besproken. 

☒ Cat. A Bij gebreken die een onmiddellijk gevaar vormen, is de inspecteur verplicht de opdrachtgever 
direct schriftelijk te informeren. 

☒ Rapportage Meet- en beproevingsresultaten welke niet tot een gebrek leiden kunnen elders worden 
opgeslagen niet zijnde het inspectierapport. 

☒ Onderdelen De eventuele aanwezige PV-installatie valt buiten deze inspectie. 

☒ Onderdelen Alle aan het oog onttrokken installatie delen vallen buiten de inspectie. 

☒ Onderdelen Alle installatiedelen die zonder hulpmiddelen onbereikbaar zijn vallen buiten deze inspectie. 

☒ Onderdelen Alle procesgebonden installatiedelen (regelkasten / besturingskasten) vallen buiten deze 

inspectie. 
 

Te hanteren voorschriften/normen Omschrijving 

☒ NEN 1010: 2015/C2:2016 (advies) Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties 

☒ NEN3140+A1:2015 (advies) Bedrijfsvoering van elektrische installaties – laagspanning 

☒ De inspecteur kan conform bouwjaar keuzes maken in de te hanteren norm versie van de NEN1010 
 

Wijze van uit- en inbedrijfname van de installatie, indien van toepassing; 

☒ Inspectiebedrijf is gemachtigd om schakelhandelingen te verrichten waar het inzicht dit toelaat 
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