
BuildTech B.V.
Kromme Nieuwegracht 53
3056 HF Utrecht
T 030-5458743

www.buildtech-bv.com
info@buildtech-bv.com

KVK 58469753
NL36INGB8765374658

NEN 3140 Rapportage
Opdrachtnummer Demorapport 3140
Opdrachtgever Provincie Noord

Brabant
Projectnummer 254-PNB-0159
Rapport versie 2.0
Status Vrijgegeven

 Naam Datum Paraaf

Opgesteld Harrie de Kock  10-07-2017 

Vrijgegeven Wilfried Delfgou 10-07-2017 

  

Op alle werkzaamheden van BuildTech BV zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
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1 Algemeen
De NEN3140 inspectie wordt uitgevoerd om een inzicht te krijgen van de elektrische installatie(s). De inspectie is
om de veiligheid en het veilige gebruik van de elektrische installatie in kaart te brengen. Middels een
eindrapportage worden de resultaten voortvloeiend uit de inspectie vastgelegd.

De elektrische installatie is getoetst aan de NEN1010:2007+C1:2008/A1:2011+C1:2011, NEN1010 bij aanleg van
elektrische installatie en de NEN3140:2011 "bedrijfsvoering elektrische installaties". Door Buildtech BV is een
visuele inspectie uitgevoerd van de elektrische installatie volgens de NEN3140, bepaling 5.101.6.1. Tevens
zijn metingen en beproevingen uitgevoerd volgens de NEN3140, bepaling 5.101.6.2. Metingen zijn uitgevoerd
met een gekalibreerd beproevingsinstrument. 

In deze eindrapportage zijn de door toezichtuitvoerende mogelijk geconstateerde zichtbare en meetbare
gebreken vermeld. Indien de aangetroffen gebreken correct zijn hersteld, kunt u richting de Arbeidsinspectie,
justitie en verzekeraar aantonen dat u de voorgeschreven veiligheid met betrekking tot de elektrische installatie
in acht hebt genomen. Voortvloeiend uit de inspectie komt een eindrapportage met eventuele gebreken en
opmerkingen. De foto’s bijgevoegd in paragraaf "5", dienen als ondersteuning en verduidelijking van
de aangetroffen gebreken. Indien in de opdracht opgenomen, zullen de meetlijsten met gemeten meetwaarden
en uitgevoerde beproevingen met de eindrapportage worden meegeleverd.
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2 Algemene gegevens

2.1 Inspecteurs / planning / omstandigheden

Inspecteur Harrie de Kock  

Inspectiedatum Maandag 10 juli 2017 Datum rapport Maandag 10 juli 2017 

Weersomstandigheden Half bewolkt Temperatuur 26 °C

2.2 Installatiegegevens

Stelsel TT 

Netspanning 230V / 400V 

Frequentie 50Hz 

Jaar van aanleg 2002 

Draaiveld Links 

2.3 Meetinstrumenten

Instrumenten Serienummer Certificaat

Fluke installatie meter 3 3413092 Geldig tot 14-02-2018 

Megger aardverspreidings meter DET24C 101431922 Geldig tot 17-08-2017 
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3 Urgentiecodes

Urgentie Omschrijving Herstel

1 Zeer hoge prioriteit Levensbedreigende situatie. Direct

2 Hoge prioriteit Gevaarlijke situatie die om een aanpassing van de
elektrische installatie vraagt. Direct aanpak vereist

3 Gemiddelde prioriteit Kan in de toekomst een gevaarlijke situatie geven.
Aanpassing van de installatie noodzakelijk. Directe aandacht vereist

4 Lage prioriteit Is geen gevaarlijke situatie maar vraagt wel om een
aanpassing van de elektrische installatie. Aandacht vereist

5 Niet urgent Advies/opmerking(en)

6 Reeds herstelde
gebreken
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Aantallen

4 Management overzicht

4.1 Overzicht urgentiecodes

Onderdeel Urgentie codes  1 2 3 4 5 6

(01) Beleid 035 0760 1L     1  

Onderdeel Urgentie codes  1 2 3 4 5 6

(02) Aardingsinstallatie 035 0760 1L   1 1   

Onderdeel Urgentie codes  1 2 3 4 5 6

(04) Hoofd- en
onderverdeelinrichting

035 0760 1L   2 3   

Onderdeel Urgentie codes  1 2 3 4 5 6

(10) Tekeningen 035 0760 1L       
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5 Inspectieresultaten
5.1 (01) Beleid

(Extra) Benaming 035 0760 1L

Opmerking

5
Isolatieweerstanden zijn niet gemeten, om de continuïteit van de
bedrijfsvoering te waarborgen.

Opmerking
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5.2 (02) Aardingsinstallatie

(Extra) Benaming 035 0760 1L

Opmerking

4
De hoofdaardrail-/klem is niet voorzien van een unieke codering.

Opmerking

3
Aardleiding is gecorrodeerd. .

Opmerking
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5.3 (04) Hoofd- en onderverdeelinrichting

(Extra) Benaming 035 0760 1L

Opmerking

4
De inkomende voeding is niet voorzien van codering.

Opmerking

4
De hoofdschakelaar is niet als zodanig gekenmerkt.

Opmerking Enkel nummercodering aanwezig.

3
Van de omkasting is de afdichtstrip ten behoeve van de kastdeur
losgeraakt.

Opmerking

4
Op de aansluitinrichtingen ontbreekt de codering L1, L2, L3 en N.

Opmerking
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3
Op de hoofdschakelaar gemeten (aard)circuitimpedanties zijn (te)
hoog.

Opmerking Gemeten waarde Zs is 1,58 ohm. Maximum toegestane waarde
conform de norm bij voorbeveiliging installatie-automaat D 25A is
0,5 ohm.
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5.4 (10) Tekeningen

(Extra) Benaming 035 0760 1L

Opmerking
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6 Conclusie
Naar aanleiding van de inspectie is de conclusie dat de elektrotechnische installatie niet voldoet. Echter zijn er
geen situaties waargenomen waarvoor direct herstel of directe aanpak vereist is, wel verdienen de aangetroffen
gebreken de aandacht. Tevens vormen geconstateerde gebreken, metingen en beproevingen zoals vermeld in
paragraaf 5 geen aanleiding om het gebruik van de installatie te beperken. 

In de elektrische installatie aangetroffen gebreken, genoemd in paragraaf 5, urgentie codes 1, 2, 3 en 4 dienen te
worden hersteld om aan de geldende normen en voorschriften te voldoen. Buildtech BV adviseert de gebreken
te laten herstellen door een gerenommeerd en erkend installateur.
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7 Algemene Voorwaarden
1.ALGEMEEN

1.1Op alle aan BUILDTECH BV verstrekte opdrachten en de met BUILDTECH BV gesloten overeenkomsten zijn in
ieder geval van toepassing de algemene voorwaarden van BUILDTECH BV. Eveneens zijn van toepassing de in de
rapportage en de in onderhavige voorwaarden omschreven uitgangspunten, voorwaarden en definities en
onderhavige contractvoorwaarden, in de laatste versie en geldig op dat moment.

1.2Bij opdrachtverstrekking aan BUILDTECH BV bevestigt en aanvaart opdrachtgever de in artikel 1 lid 1.1
vermelde voorwaarden. Indien deze bij de schriftelijke contractbevestiging en/of opdrachtbevestiging onverhoopt
niet zijn bijgevoegd en/of deze voorwaarden niet in uw bezit zijn en/of u van deze voorwaarden geen kennis heeft
kunnen nemen, dient u BUILDTECH BV hiervan direct en voor uitvoering der werkzaamheden in kennis te stellen.
BUILDTECH BV zal u dan per omgaande de van toepassingzijnde voorwaarden doen toekomen. Tevens zijn
voornoemde voorwaarden gepubliceerd op de website van BUILDTECH BV.

2. DE INHOUD VAN DE INSPECTIESWERKZAAMHEDEN EN HET RAPPORT

2.1De inspectie bestaat uit een visuele inspectie gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een
momentopname waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd.

2.2Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt niet met zich mee dat specialistische
onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er metingen worden verricht, noch berekeningen worden uitgevoerd,
noch onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild etc. om achterliggende constructies en/of installaties
te kunnen beoordelen. BUILDTECH BV zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten.
BUILDTECH BV geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte
adviezen.
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