
Keuring Assimilatiebelichting
Een goed onderhouden installatie verkleint de kans op het ontstaan van brand en houdt 
de lichtopbrengst op peil. Een regelmatige controle van de belichtingsinstallatie is daarom 
noodzakelijk.

Waarom deze keuring laten uitvoeren?
Allereerst zijn er wettelijke redenen. De belichtings-
installatie is onderdeel van de elektrische installatie 
van een bedrijf. De elektrische installatie moet 
volgens de NEN 3140, de NEN 1010 en volgens 
onder meer de Arbowet door een erkend elektro-
technisch installatiebureau worden aangelegd en 
regelmatig worden gecontroleerd.

 Een goed onderhouden installatie verkleint de kans 
op het ontstaan van brand en houdt de licht-
opbrengst op peil. Een regelmatige controle van de 
belichtingsinstallatie is daarom noodzakelijk.

Na een controlemeting van de belichtingsinstallatie 
kan beoordeeld worden welk onderhoud nood-
zakelijk is. Dit is voor elke installatie verschillend. 
De richtlijnen waaraan een controlemeting moet 
voldoen staan in de brochure Assimilatiebelichting, 
Controle en Onderhoud. Deze richtlijnen kwamen 
tot stand in samenwerking met de AVAG, 
leveranciers van assimilatiebelichting en 
Avéro Achmea.

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

Visuele inspectie Assimilatiebelichting:
•	 Algemeen
•	 Transformatorstation
•	 Schakelpanelen 

 
Metingen Assimilatiebelichting:
De volgende onderdelen worden door middel van 
meting gecontroleerd. De installatie moet hierbij 
minimaal een uur ingeschakeld zijn. Per afgaande 
groep van de hoofdverdeler wordt een netspanning 
analyse uitgevoerd:
•	 De vervorming van netspanning
•	 De stroom
•	 De power factor
•	 De spanning 
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Voor het aanvragen van een keuring Assimilatiebelichting 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 armaturen _________________________________________________________________________________________

Soort armatuur  _________________________________________________________________________________________

Aantal panelen  _________________________________________________________________________________________

Locatie panelen  O boven pad          O onder teeltgoot          O tussen gewas

Aantal WKK`s   _________________________________________________________________________________________

Aantal transformatoren _________________________________________________________________________________________

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 belichtingsinstallatie 
wordt inzichtelijk gemaakt. Dit geeft u zekerheid 
en duidelijkheid.

•	 Uw belichtingsinstallatie 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 de assimilatie-installatie 
is afhankelijk van uw bedrijfsvoering.  Als u een 
inspectie uit laat voeren berekent de inspecteur 
volgens de normen de inspectiefrequentie. 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.

Keuring Assimilatiebelichting

Aanvraagformulier 


