
NEN3140 Elektrakeuring
De Arbowet geeft aan dat uw werknemers veilig moeten kunnen werken. NEN3140 geeft veiligheids-
bepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties, met als doel om aanrakingsgevaar, 
brandgevaar en storingen te voorkomen. De NEN3140 Elektrakeuring richt zich op uw totale 
elektrische installatie. Na goedkeuring van uw installatie voldoet u voor uw elektrische installatie 
aan de Arbowet. Door regelmatige controle en onderhoud verkleint u het risico op kortsluiting en 
oververhitting.

Waarom deze keuring laten uitvoeren?
Elk bedrijf moet 
zijn elektrische 
installatie 
regelmatig laten 
controleren. Dit is 
bepaald in de eisen 
van de NEN 3140.

Wat houdt de keuring in?
De keuring bestaat uit 2 onderdelen: een visuele 
inspectie en een meting. 

Bij de visuele inspectie wordt nagegaan of aan de 
volgende punten wordt voldaan:
•	 De noodzakelijke tekeningen zijn aanwezig en 

de juiste informatie is vermeld.
•	 De verschillende installatiedelen zijn eenduidig 

herkenbaar.
•	 Het elektrisch materieel is in overeenstemming 

met de installatie-eisen.
•	 De gangpaden bestemd voor bediening en  

onderhoud en de vluchtwegen zijn voldoende 
ruim en goed toegankelijk.

•	 De verbinding van de zichtbare beschermings- 
leidingen is in orde.

•	 De juiste beschermingstoestellen zijn aanwezig 
en juist ingesteld.

•	 De veiligheidsketens zijn in orde.
•	 De aanwezige meetinstrumenten, signaallamp-

en en dergelijke functioneren.
•	 Thermografisch	onderzoek.	

De volgende onderdelen worden door middel van 
meting gecontroleerd: 
•	 De beschermingsleidingen en hun verbindingen.
•	 De circuitimpedanties van het stroomstelsel.
•	 De aardverspreidingsweerstand van aard- 

elektroden.
•	 De isolatieweerstand van elk gedeelte van de 

installatie.
•	 De veilige scheiding van stroomketens.
•	 De goede werking van aardlekbeveiligingen.
•	 De goede werking van schakelende beveiligings-

toestellen tegen overstroom.
•	 De goede werking van beveiligingstoestellen 

tegen te hoge temperatuur.
•	 De goede werking van de veiligheidsketens.
•	 De deugdelijkheid van de verbindingen.
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Voor het aanvragen van een NEN3140 Elektrakeuring kunt u onderstaand formulier invullen. 
Na ontvangst van uw aanvraag nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Bedrijfsnaam   _________________________________________________________________________________________

Contactpersoon  _________________________________________________________________________________________

Adres   _________________________________________________________________________________________

Postcode   _____________________   Plaats   __________________________________________________________

Telefoonnummer _________________________________________________________________________________________

E-mailadres  _________________________________________________________________________________________

Aantal m2  _________________________________________________________________________________________

Aantal verdelers  _________________________________________________________________________________________

Opmerkingen  _________________________________________________________________________________________

   _________________________________________________________________________________________

   _________________________________________________________________________________________

U kunt dit formulier faxen naar 0174-518235 
of inscannen en mailen naar service@stolze.nl

Wat zijn de voordelen voor u? 
•	 U ontvangt een keuringsrapport met daarin de 

uitgevoerde metingen, op-/ en aanmerkingen  
en eventuele aanbevelingen.

•	 Het keuringsrapport kan worden ingediend  
bij de verzekeringsmaatschappij.

•	 De fysieke staat van uw elektrische installatie 
wordt inzichtelijk gemaakt. Dit geeft u zekerheid 
en duidelijkheid.

•	 Uw elektrische installatie kan – indien nodig -  
op tijd hersteld worden, waardoor het risico  
op calamiteiten sterk wordt gereduceerd.

 
Hoe vaak moet de keuring worden uitgevoerd?
De keuringsfrequentie voor NEN 3140 is afhankelijk 
van uw bedrijfsvoering.  Als u een inspectie uit laat 
voeren volgens de NEN3140 berekent de inspecteur 

volgens de normen van de NEN3140 de inspectie-
frequentie. Dit wordt ook vermeld in het rapport. 
Deze frequentie ligt meestal ergens tussen de drie 
tot vijf jaar voor agrarische bedrijven.  
Uw verzekeraar kan echter een kortere of langere 
termijn (maximaal 5 jaar) hanteren.

NEN3140 Elektrakeuring

Aanvraagformulier 


