Gegevens voor rapportage:
1.

Volledig adres risico locatie ?
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

2.

Jaar van aanleg van de installatie ?
…………………………………………………………………………………………

3.

Eigenaar van de installatie (bijv. huur pand of eigendom) ?
…………………………………………………………………………………………

4.

Reden van inspectie ?
…………………………………………………………………………………………

5.

Zijn er up-to-date tekeningen van de installatie (plattegronden, kastschema’)
……………………………………………………………………………………………….

Algemene voorwaarden:
6.

De elektrische Installatie moet voor een korte tijd spanningsloos geïnspecteerd worden, ongeveer 0,75 uur per
groepenkast. NEN3140 Specialisten is niet verantwoordelijk voor de organisatie omtrent spanningsloos werken. Alvorens
de inspectie heeft de eigenaar/installatieverantwoordelijke deze taak volledig georganiseerd zodat de inspecteur hier geen
hinder van ondervind.

7.

Alle stroomverbruikers moeten worden losgekoppeld van de elektrische installatie (stekkers uit de stopcontacten) alle
lichten moeten worden uitgeschakeld. Lichtlijnen mogen uitgezet worden d.m.v. uitschakelen van de schakelaar. Wij sturen
een testspanning door het elektrische circuit om de kwaliteit van de elektrische verbindingen te controleren.
Telefoonladers, adapters, modems, computers en andere gevoelige apparatuur kunnen hierdoor defect raken!
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan apparatuur n.a.v. de spanningsloos meting.

8.

NEN3140 Specialisten is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van in-/uitschakelen van de
hoofdschakelaar; (UPS, Servers, of eventuele vertraging doordat apparaten zijn gereset). Data servers moeten
correct worden afgesloten i.v.m. de kans van het opblazen van de netwerkswitches bij weder schakelen. Doormeldingen
naar hulpinstanties n.a.v. uitschakeling van inbraak-, brandmeldcentrale dienen te worden onderschept.

9.

De inspecteur wilt graag zijn helpende hand bieden door het loskoppelen van stekkers die in de stopcontacten zitten. De
inspecteur is niet verantwoordelijk voor het aankoppelen van de stroomverbruikers.

10. Vertraging langer dan 30 minuten als gevolg van bijv. uit/inschakeling hoofdschakelaar zal gefactureerd worden.
11. De uitvoering van het spanningsloos werken na 17.30u zal worden gefactureerd met een opslag van € 26,75- p/u.
Wachttijd n.a.v. punt 10 zal evenals gefactureerd worden met een opslag van € 26,75-.
12. Gangpaden en toegangswegen naar groepenkasten zijn zoveel mogelijk vrij toegankelijk zodat de inspecteur zijn
inspecties eenvoudig kan uitvoeren. Objecten zoals kasten, televisiemeubels, dozen en kratten etc. die vóór stopcontacten
staan dienen door de opdrachtgever aankant gezet te worden.
13. Met oog op veiligheid is er één contactpersoon als aanspreekpunt op de werkvloer aanwezig. De inspecteur is niet
verantwoordelijk voor het aansturen van mensen op de werkvloer omtrent instructies voor de inspectie.
14. U kunt de inspecteur de sleutels van alle ruimtes overhandigen zodat deze geïnspecteerd kunnen worden.
15. Alvorens de inspectie dienen beide voorwaarden bladen ondertekend geretourneerd te worden.
Zonder ondertekening kunnen de zaken voor beide partijen ongemakkelijk gaan verlopen!!
16. Eindcontrole vindt plaats nádat de punten uit het rapport door een elektrotechnisch installateur verholpen zijn. Als de
eindcontrole is goedgekeurd krijgt uw elektrische installatie een “certificaat” , in dit certificaat staat goedkeuring +
geldigheid ervan en is een legitiem bewijs dat uw verzekeringsmaatschappij goedkeurt. De eindcontrole en het certificaat
zijn eenmalige kosten van € 120,- ex btw aan verbonden mits de locatie binnen 65km vanaf onze vestiging is.
Ligt het object verder dan 65km dan rekenen wij € 5,- ex btw per km.
Ondertekening: ………………………..

Betalingscondities:
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening binnen 14 dagen na
factuurdatum, doch uiterlijk vóór (af)levering te geschieden, middels storting ,overmaking of Ideal op een door ons aangewezen
bank- of girorekening. De op onze bankafschrift aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

Rente en kosten:
Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf
factuurdatum een rente van 2% per maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag.
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten
omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het
liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan.

Ondertekening voor akkoord,
Opdrachtgever: …………………….

Met vriendelijke groet,
NEN3140 Specialisten

Michiel IJsselsteijn

Datum: ………………………….

