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Waarom SCIOS Scope 10 en geen  
NEN 3140?

De NEN 3140 is gericht op de veiligheid 

van medewerkers (en het voldoen 

aan de Arbowet) en niet primair op de 

brandveiligheid. Bij een keuring volgens 

richtlijnen van NTA 8220 ligt de focus op de 

brandveiligheid van de elektrische installatie 

en daarop aangesloten apparatuur. De 

keuring moet worden uitgevoerd door 

een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur. 

Deze keuring is gericht op het voorkomen 

van brand en daarom meer relevant voor 

een Bedrijfsgebouwen- en Inventaris/

Goederenverzekering.

Steeds meer branden ontstaan door een defect in 

de elektrische installatie of de daarop aangesloten 

apparatuur. Bij een brandschade blijkt regelmatig 

dat er geen keuring of onderhoud van de elektrische 

installatie heeft plaatsgevonden. Een keuring is niet 

alleen van belang om brandschade te voorkomen, maar 

ook voor de veiligheid van uw medewerkers, klanten en 

u als ondernemer. Daarom stelt De Goudse een keuring 

van de elektrische installatie en de daarop aangesloten 

apparatuur verplicht bij een Bedrijfsgebouwen- en 

Inventaris/Goederenverzekering. De keuring moet 

worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van NTA 8220 

door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.  

Wat houdt een keuring in? 
Tijdens een keuring worden de (brand)risico’s van 

de elektrische installatie en daarop aangesloten 

apparatuur in kaart gebracht. Uit de keuring blijkt of er 

gebreken in de installatie zijn en wat er moet gebeuren 

om gevaarlijke situaties te voorkomen. 

Hoe loopt het keuringsproces?
 –  Uw elektrische installatie wordt geïnspecteerd 

volgens de richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS 

Scope 10-bevoegd inspecteur.

 – Worden tijdens de keuring geen gebreken 

geconstateerd? Dan ontvangt u een 

keuringsrapport. Deze moet worden gedeeld met  

De Goudse.

 –  Worden tijdens de keuring wel gebreken 

geconstateerd? Dan moeten die worden hersteld 

door een installatiebedrijf. Daarna ontvangt u 

een ‘Herstelverklaring’. Deze moet samen met het 

keuringsrapport gedeeld worden met De Goudse.  

Hoe vaak moet een keuring plaatsvinden?
De keuring van de elektrische installatie en de daarop 

aangesloten apparatuur moet één keer in de vijf jaar 

plaatsvinden.

NEN 3140-keuringsrapport
Een groot aantal ondernemers is waarschijnlijk nog in 

het bezit is van een geldig NEN 3140-keuringsrapport. 

Daarom accepteert De Goudse voorlopig ook deze 

keuringsrapporten. Als de geldigheidsduur van het 

NEN-3140 rapport is verstreken, moet een herkeuring 

plaatsvinden volgens de richtlijnen van NTA 8220 door 

een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.



Wat is een herstelverklaring?
Wanneer er gebreken zijn geconstateerd 

tijdens de keuring vermeldt de 

inspecteur die in het keuringsrapport. 

Deze gebreken moeten worden hersteld 

door een installatiebedrijf (niet het 

inspectiebedrijf ). Zodra ze hersteld zijn, 

wordt een herstelverklaring opgesteld en 

ondertekend door het installatiebedrijf. 

De herstelverklaring is een bewijs dat de 

elektrische installatie veilig is.

Wat kost een keuring? 
De kosten van een keuring zijn afhankelijk 

van de branche, het aantal meterkasten en de 

vloeroppervlakte van uw bedrijf. De richtprijs 

van een keuring van een restaurant met 500 m2 

vloeroppervlakte en twee meterkasten is € 475,- (Van 

Empel Inspecties en Advisering). De eventuele kosten 

voor het herstellen van gebreken zijn daar niet bij 

inbegrepen. 

Keuring met korting
In de Preventiezaak van De Goudse kunt u een SCIOS 

Scope 10-keuring van de elektrische installatie volgens 

de richtlijnen van NTA 8220 met 10% korting aanvragen 

bij Van Empel Inspecties en Advisering. Natuurlijk kunt 

u ook gebruikmaken van de diensten van een ander 

SCIOS Scope 10-bevoegd inspectiebedrijf. Ook is het 

mogelijk een gecombineerde NEN 3140 en Scope 

10-inspectie aan te vragen bij Van Empel. U krijgt dan 

75% korting op de NEN 3140-inspectie. Zo voldoet u 

aan de eisen van de Arbowet én van ons.

Kijk op goudse.nl/preventiezaak

https://www.goudse.nl/ondernemer/risicomanagement/preventiezaak


Uw bedrijf moet de elektrische installatie laten keuren

U heeft een geldig keuringsrapport 
volgens richtlijnen NEN 3140 of SCIOS 
Scope 10

U schakelt een inspectiebedrijf in voor een 

SCIOS Scope 10-inspectie 
(dit kan via de Preventiezaak)

Uw elektrische 

installatie is 

goedgekeurd. Er 

zijn geen gebreken 

geconstateerd.

U deelt het 

keuringsrapport 
met uw 

verzekeringsadviseur 

Na keuring 

zijn gebreken 

geconstateerd in uw 

elektrische installatie.

Gebreken worden 

hersteld door 

installatiebedrijf

Herstelverklaring 

U deelt 

keuringsrapport 

en ondertekende 

herstelverklaring 
met uw 

verzekeringsadviseur 

Na 5 jaar vindt herkeuring plaats door SCIOS Scope 
10-bevoegd inspecteur 

U deelt het keuringsrapport met uw 

verzekeringsadviseur 

Bij afloop geldigheid keuringsrapport 

(binnen 5 jaar) vindt herkeuring 
plaats door SCIOS Scope 10-bevoegd 
inspecteur

Hoe werkt het?

https://www.goudse.nl/ondernemer/risicomanagement/preventiezaak

