
 ELEKTRA KEURING 
NEN-3140 en NEN-1010 
 
Steeds meer verzekeringmaatschappijen vragen goedkeuring van de elektrotechnische installatie, 
in de meeste polisvoorwaarden is hierover ook al een passage opgenomen. 
Her is dan ook zeer aan te raden om de brandverzekeringspolis er weer eens bij te pakken 
en na te gaan wat er van u wordt verwacht! 
In geval van schade is het zeer waarschijnlijk dat een dergelijke keuring moet zijn uitgevoerd. 
 
Niet alleen voor de dekking van de verzekering is het wenselijk om de installatie periodiek te laten 
keuren, maar ook voor de bedrijfszekerheid van de installatie is het goed om te weten waar in de  
installatie mogelijk problemen kunnen ontstaan, om zo storingen en gevaarlijke situaties te voorkomen. 
 
Wij kunnen tegen scherpe tarieven een gedegen rapportage leveren,  
die u aan uw verzekeringsmaatschappij kunt overleggen. 
 
Een keuringsrapport wordt opgesteld door onze keuringsspecialist, met begeleiding  
van thermo grafische foto’s volgens de NEN-3140 en NEN-1010.  
 
Voor onze tarieven kunt u vrijblijvend contact opnemen met 0599-326273  
of mailen naar  info@installatieburo-deroo.nl 
 
 
Ook voor het opsporen van lekkages van waterleidingen en vloerverwarming staan wij graag voor 
u klaar met onze thermo grafische camera evenals het in beeld brengen van warmteverliezen van  
uw woning/stal. 
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APK check woningen en bedrijven 

1 controle op alle technische punten  die van belang zijn voor een veilige  
     en comfortabele woon/werk omgeving. 
 
Door onze gespecialiseerde vakmensen kan een controle/onderhoudsbeurt  
worden uitgevoerd op de volgende installaties: 
 

Elektrakeuring NEN3140 en NEN1010 
Cv onderhoud * 
Gaskachel/gashaard onderhoud * 
Warmte verliezen opsporen d.m.v. warmtebeeld camera 
Zink/lood controle dakgoten etc. 

 
Het is mogelijk om voor bepaalde disciplines hiervan een onderhoudscontract  
af te sluiten, vraag naar de voorwaarden en mogelijkheden. 
 
Door de combinatie van de APK check is het mogelijk om voor een voordelig tarief  
uw woning zo optimaal veilig en comfortabel te maken. 
 
* eventueel te vervangen onderdelen en arbeidsloon hiervan vallen niet  
   onder het reguliere onderhoud, en worden apart berekend. 


