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Inspectierapport 

Elektrische Installatie (NEN1010 / NEN3140) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Veilige elektrische installaties met een veiligheidsinspectie van  
OK-E Elektrisch Veilig Wonen 

 
 
 

OK-E Elektrisch Veilig Wonen 
Brunellastraat 7 
6026 VB, Maarheeze 
 
KvK:   67059074 
BTW: NL142167666B01 

 
NL69 RABO 0313 2844 66 

 
06-30 66 3 777 
info@ok-e.nl  

 
 

 

 

Onafhankelijk en Objectief 

OK-E Elektrische Veilig Wonen garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uigevoerde 

inspecties. OK-E Elektrisch Veilig Wonen verklaart geen enkel commerciële binding te hebben met aannemers, makelaars of 

welke tussenpersoon dan ook die de resultaten van de inspectie zouden kunnen beïnvloeden. 

 

mailto:info@ok-e.nl
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Inleiding 
 

Een elektrische installatie of een deel daarvan dient te worden gecontroleerd en geïnspecteerd 

voordat deze in bedrijf wordt genomen en daarna met regelmatige tussenpozen die wordt bepaald 

door risico-inventarisatie volgens de geldende relevante normen.  

Het doel van de inspectie is het zorgen voor:  

a. De veiligheid van mensen en levende have door bescherming tegen de invloed van 

elektrische schok en verbranding. 

b. Bescherming tegen schade aan eigendommen ten gevolge van brand en hitte ten gevolge 

van een defect in een installatie. 

c. De vaststelling dat de installatie niet is beschadigd of aangetast ten koste van de veiligheid. 

d. De vaststelling van de aanwezigheid van defecten in de installatie en afwijkingen van de 

eisen uit de norm die aanleiding kunnen geven tot gevaar.  

 

De vaste elektrische installatie(s) worden gecontroleerd met zintuigen en geïnspecteerd door meting 

en beproeving volgens NEN 1010 en/of NEN 3140 . Uitgangspunt van beide normen is dat bij de 

inspectie van installaties ten minste moet worden uitgegaan van de veiligheidsbepalingen die van 

kracht waren bij de aanleg van de elektrische installatie of een deel daarvan. Een ander uitgangspunt 

van het Arbobesluit, de NEN 1010 en de NEN 3140 is dat er steeds bijgewerkte schema’s en 

tekeningen en overige relevante documentatie bij de elektrische installatie(s) aanwezig dienen te 

zijn.  

 

Tijdens de inspectie van de elektrische installatie zal voor een aantal metingen en beproevingen de 

spanning worden uitgeschakeld. Dit is i.v.m. bepaalde metingen onvermijdelijk. Het uitschakelen zal 

in overleg gebeuren waarbij de inspecteur/inspectiebedrijf nooit aansprakelijk is voor eventuele 

schade(n) die door de (onverwachte) uitschakeling van de voedingsspanning kan zijn veroorzaakt. Wij 

adviseren om bij risicovolle apparatuur en/of installaties bij deskundige na te gaan wat de gevolgen 

kunnen zijn bij spanningsuitval. Denk hierbij aan een server of de alarminstallatie (meldkamer). 

 

De controle gebeurd steekproefsgewijs en met de zintuigen. Weggewerkte bekabeling en 

aansluitingen kunnen dan alleen door meting worden getest. Tevens is de gehele inspectie een 

momentopname en neemt, en kan OK-E elektrisch Veilig Wonen, geen verantwoording nemen voor 

calamiteiten in de toekomst aan de elektrische installatie door welke redenen dan ook. Wel kan men 

er vanuit gaan dat calamiteiten na inspectie en herstel van gebreken tot een minimum wordt 

beperkt. 

   

Na inspectie zal een rapportage met vrijblijvend advies worden verstrekt. De eigenaar van de 

elektrische installatie is eindverantwoordelijk als het gaat om de elektrische veiligheid. De inspecteur 

heeft na deze inspectie een goed beeld verkregen van de huidige status van de installatie en kan 

vanuit zijn vakkennis juist adviseren zoals ook de normen voorschrijven. Na herstel zal er een laatste 

inspectie plaatsvinden om vast te stellen of de aangetoonde gebreken zijn opgelost, en zal er een 

eindrapport worden gemaakt welke verstrekt kan worden aan de verzekeringsmaatschappij. 
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Context 
 

Op verzoek van………….heeft er een inspectie aan de elektrische installatie in het pand aan 

…………………………………….plaatsgevonden. Dit om de staat van de installatie weer te geven. 

De inspectie is uitgevoerd in een gebouw bestemd tot woonruimten, werkplaats en showroom. Er zal 

extra aandacht besteed moeten worden aan het door leken kunnen gebruiken van de elektrische 

installatie met het oog op de tot publiektoegankelijke ruimten, en de mechanische belasting van de 

installatie m.b.t. de werkplaats. De inspectie van de elektrische installaties zal worden uitgevoerd 

volgens de van toepassingzijnde NEN1010 en/of NEN3140. 

Zover bij OK-E elektrisch Veilig Wonen bekend zijn er geen eerdere inspectierapporten aanwezig 

alsmede bijgewerkte technische tekeningen. 

  

Doel 
 

Het doel van de inspectie is om de toestand te bepalen waarin de elektrische installatie zich op dit 

moment bevindt. Hiervan de eventuele gebreken te rapporteren en te adviseren hoe te komen tot 

een oplossing om te voldoen aan de normen en regelgeving opdat de installatie veilig kan worden 

gebruikt en de kans op brand en/of elektrische schok door aanraking tot een minimum wordt 

beperkt. 
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Inspectie verdeelinrichting (HVK & LK1) 
 

Toegepaste meetapparatuur:  Fluke 1654B Installatietester 

     FLIR TG165 Infrarood beeldcamera 

     Fluke T5-600 Ampèretang  

     Benning tweepolige Duspol 

 

Datum van inspectie:   15 december 2018 

Inspecteur:    J de Laure 

 

Verdelers:    HVK (hoofdverdeelinrichting in showroom) 

     LK1 (Verdeelinrichting t.b.v. werkplaats) 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      LK1 

 

 

 

   HVK 
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1. HVK & LK1 
 

Installatie: 

Energieleverancier:  onbekend.  

Tellernummer:  1080366 

Tellerstand 1:   604479  KWh 

Tellerstand 2:   n.v.t. 

 

  

Stelsel:  TT Stelsel   

Stelsel:  230V / 400V / 50Hz                                      

Hoofdzekering: 25 A mespatroon        

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdzekeringen 

 

Reden van de inspectie: In opdracht van verzekeraar 

 

Warmtebeeldmeting verdeelinrichting HVK en LK1: Geen bijzonderheden geconstateerd.  
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Controle HVK & LK1 

 

61.2.2 Elektrisch materieel:                                                       oké              niet oké 

a. voldoet aan de veiligheidsbepalingen in de relevante productnormen en aan de instructies van de fabrikant;     

b. is gekozen en geïnstalleerd volgens de NEN1010 en volgens de instructies van de fabrikant;       

c. is niet zodanig zichtbaar beschadigd dat de veiligheid nadelig wordt beïnvloed.        

 

61.2.3 Bij de controle is het volgende nagegaan: 

a. de gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok;         

b. de aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen       

    brandverspreiding en ter bescherming tegen thermische invloeden;        

c. de keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom en het spanningsverlies;       

d. de keuze en instelling van beveiligingstoestellen;          

e. de aanwezigheid van geschikte scheiders en schakelaars op de juiste plaatsen;        

f.  de keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;  

— de deugdelijkheid van bevestigingen;          

— de toestand van zichtbare bescherming- en aardleidingen;        

— de deugdelijkheid van invoeringen en trekontlastingen;         

— de tijdens de bouw en of tijd ontstane vervuiling die de goede werking van de installatie nadelig kan beïnvloeden.    

g. de juiste aanduiding van nul- en beschermingsleidingen;          

h. n.v.t. 

i. de aanwezigheid van gereviseerde schema's en tekeningen of andere vergelijkbare informatie;       

j. de aanduiding van stroomketens, beveiligingstoestellen tegen overstroom, schakelaars, aansluitklemmen;      

k. de deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders;          

l. de aanwezigheid en geschiktheid van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende en       

   aanvullende vereffeningleidingen; 

m. de bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud.        
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Meetresultaten HVK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riso Beproefspanning 250VDC in MΩ 
  Eindgroep L-PE N-PE 
  

1 2 2 
  2 >2000 >2000 
  3 >2000 >2000 
  4 20 20 
  5 >2000 >2000 
  Riso Beproefspanning 250VDC in MΩ 

Eindgroep L1-PE L2-PE L3-PE N-PE  

LK1 >2000 >2000 >2000 >2000 

Net-spanning in V 

L1-N 227.6 

L2-N 225.5 

L3-N 221.6 

  Net-spanning PE in V 

L1-PE 227.3 

L2-PE 225.2 

L3-PE 222.0 

Ra in Ω 

Elektrode 868 
 

Aardlekschakelaar / automaat Beproeving 

Nr. Type ∆I in mA I.nom. In A ∆I in mA ∆T in ms testknop 

1 AC 500 40 400 28.1 oké 

Re in Ω 

Aardinstall. 4.34 
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Meetresultaten LK1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net- impedantie in Ω 

L1-N 0.45 

L2-N 0.47 

L3-N 0.46 

  circuit- impedantie in Ω 

L1-PE 4.40 

L2-PE 4.41 

L3-PE 4.42 

 
Aardlekschakelaar / automaat Beproeving 

Nr. Type ∆I in mA I.nom. In A ∆I in mA ∆T in ms testknop 

1 AC 500 40 350 17.2 oké 

2 AC 500 40 400 18.2 oké 

3 AC 500 40 400 28.3 oké 

Riso Beproefspanning 250VDC in MΩ 
  Eindgroep L-PE N-PE 
  

1 >2000 >2000 
  2 >2000 >2000 
  3 160 160 
  4 0.85 0.85 
  5 >2000 >2000 
  6 6.06 6.06 
  Riso Beproefspanning 250VDC in MΩ 

Eindgroep L1-PE L2-PE L3-PE N-PE  

K1 >2000 >2000 >2000 >2000 

K2 >2000 >2000 >2000 >2000 

K3 >2000 >2000 >2000 >2000 

K4 >2000 >2000 >2000 >2000 

K5 >2000 >2000 >2000 >2000 

K6 >2000 >2000 >2000 >2000 

K7 >2000 >2000 >2000 >2000 

K8 >2000 >2000 >2000 >2000 

K9 >2000 >2000 >2000 >2000 

K10 >2000 >2000 >2000 >2000 

K11 >2000 >2000 >2000 >2000 

K12 >2000 >2000 >2000 >2000 

Ra in Ω 

Elektrode 4.36 

Re in Ω 

Aardinstall. 868 
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1.1 Opmerkingen / gebreken HVK & LK1 

 

1.1.1 HVK is slecht toegankelijk i.v.m. (brom) fietsen voor de deur 

1.1.2 Waterleiding is niet vereffend via de hoofdaardrail 

1.1.3 Selectiviteit van hoofdzekering t.o.v. eindgroep werkplaats is onjuist 

1.1.4 Verdeler is van binnen vuil 

1.1.5 Nulleider is met zwart aangeduid 

1.1.6 Nulleider boven hoofdschakelaar onvoldoende geïsoleerd 

1.1.7  Eindgroep 1 en 5 dubbele bedrading onder 1 klem 

1.1.8 Buis boven verdeler ondeugdelijk bevestigd 

1.1.9 Er zijn geen bijgewerkte technische tekeningen van de verdeler 

1.1.10 Beschermingsleiding als faseleiding gebruikt in kabel van Werkplaast 

1.1.11 Verspreidingsweerstand van aardelektrode onvoldoende laag (zie meetgegevens) 

1.1.12 Isolatieweerstand eindgroep werkplaats voldoet niet aan de norm (zie meetgegevens) 

1.1.13 Vereffeningleiding aan gasleiding is onvoldoende vast gemonteerd  

1.1.14 LK1 is slecht toegankelijk i.v.m. spullen voor de verdeler 

1.1.15 Rechter kast van verdeler mist de stofdichte kap 

1.1.16 Aardleiding boven verdeler is niet van de juiste aderdoorsnede 

1.1.17 Voedingskabel 4x6 waarvan beschermingsleiding als faseleiding is toegepast 

1.1.18 Verdeler is vuil en vettig aan binnenzijde 

1.1.19 Er zijn geen bijgewerkte tekeningen aanwezig van LK1 

1.1.20 Selectiviteit van eindgroep K12 is onjuist 

1.1.21 Glaasje van kop K12/L2 is niet aanwezig 

1.1.22 Kappen van verdeler zijn niet door fabrikant aangepast wat een goede werking van 

aardlekschakelaars kan beïnvloeden 

1.1.23 500mA aardlekschakelaars zijn toegepast i.p.v. 30mA (oude norm) 

 

1.2 Overige ruimten met gebreken en/of opmerkingen 

 

1.2.1 Showroom 

Contactdoos van wandgoot los  

Kabeldoos onder balie is niet gesloten 

Schakelaar achter balie mist centraalplaat 

Diverse wcd`s zijn niet voorzien van een beschermingscontact 

 

1.2.2 Pantry 

Contactdoos bij magnetron zit los 

 

1.2.3 Verkeersruimte 

Geen opmerkingen 
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1.2.4 Opslagruimte 

Combinatie contactdoos zit los op de muur 

 

1.2.5 Archief 

Contactdoos zonder montageplaat op muur bevestigd 

 

1.2.6 Toiletten 

Geen opmerkingen 

 

1.2.7 Magazijn 

Signaallamp ondeugdelijk gemaakt 

TL armaturen ondeugdelijk gemonteerd 

 

1.2.8 Werkplaats 

Contactdoos op paal zit los 

Voedingskabel van brug ondeugdelijk aangesloten 

Wartel van kabeldoos op brug is afgebroken 

 

1.2.9 Kantine 

Geen opmerkingen 

 

1.2.10 Kantoor 

Geen opmerkingen 

 

1.2.11 Buiten 

TL armatuur mist kap 
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2. Advies 
 

Om te komen tot een veilige elektrische installatie die de kans op brand of elektrische schok door 

aanraking tot een minimum beperkt adviseer ik u de opmerkingen door vakbekwaam personeel te 

laten herstellen / aanpassen en hierna een herkeuring te laten uitvoeren. De Installatie zal dan 

voldoen aan de huidige eisen voor elektrische installaties (NEN1010) 

Om aan de huidige regelgeving m.b.t. uitschakelstroom van aardlekbeveiliging te voldoen adviseer ik 

om de bestaande 500mA aardlekschakelaars te vervangen door 30mA aardlekschakelaars. Met deze 

maatregel verminderd dan de kans op elektrische schok door aanraking. 

 

3. Herstelverklaring 
 

Hierbij verklaart ondergetekende van OK-E Elektrisch Veilig Wonen dat alle gebreken uit 
bovenstaand inspectierapport op 27-12-2018 zijn hersteld/aangepast.  
 
De elektrische installatie voldoet nu aan de van toeppassing zijnde regelgeving en voorschriften en 
beperkt het risico tot een minimum m.b.t. brand en elektrische schok door aanraking.  
Opmerking: Een inspectie is ten alle tijden een momentopname en daarmee is het niet mogelijk 
calamiteiten voor 100% uit te sluiten. 
 
Door de opdrachtgever is ervoor gekozen om de 500mA aardlekschakelaars (4 stuks) niet te laten 
vervangen. Gezien de regelgeving ten tijde van aanleg is deze opmerking nu een advies geweest. 
 
Advies is om 1 keer per 3 jaar een inspectie op de elektrische installatie te laten uitvoeren om de 

bedrijfszekerheid en veiligheid zo veel als mogelijk te kunnen garanderen. 

 

  

 

Ik vertrouw erop u met dit rapport voldoende te hebben geïnformeerd m.b.t. de staat van de 

installatie(s). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

OK-E Elektrisch Veilig Wonen | Brunellastraat 7 | 6026 VB Maarheeze  | 06-30 66 3 777 | OK-E.NL 


