
Actueel houden 
en niet vrijblijvend

Als de arbeidsomstandigheden in 

uw bedrijf veranderen moet ook de 

RI&E aangepast. Denk hierbij aan de 

inrichting van een nieuwe produc-

tielijn, uitbreiding van uw diensten-

pakket, een ingrijpende verbouwing 

of nieuwe taken voor uw mede-

werkers. De RI&E moet altijd actueel 

zijn. Ieder bedrijf met personeel, dat 

Risico Inventarisatie en Evaluatie 
én elektrische keuring

gezamenlijk meer dan 40 uur per 

week werkt, moet een RI&E hebben.

En als u niets doet?
Als een inspecteur van SZW (minis-

terie) tijdens een controle om de 

RI&E vraagt en de ondernemer heeft 

die niet dan kan u een boete worden 

aangezegd. Als de getoonde RI&E 

niet volledig is dan kan een waar-

schuwing worden afgegeven met de 

eis e.e.a. binnen 3 maanden alsnog 

in orde te maken. Wellicht belang-

rijker zijn de mogelijke onderstaande 

consequenties.

Elektriciteit, de RI&E, 
verzekeringen

Eén van de aandachtspunten die 

een RI&E behandeld is de veiligheid 

m.b.t. elektriciteit rond arbeidsmid-

delen en installaties. Zo dient er te 

worden gekeken of deze conform de 

juiste normen zijn aangesloten en/

of aangelegd én periodiek worden 

gekeurd. Deze verplichte keuring 

van elektrische installaties zien we 

ook terug in de voorwaarden gekop-

peld aan uw brandverzekering. 

Brandoorzaak nummer één zijn na-

melijk elektrische installaties. Kort-

sluiting, te hoge vermogens, bescha-

digde kabel etc. Blijkt na een brand 

uw installatie niet te voldoen aan 

de vereiste normen dan loopt u 

mogelijkerwijs het risico dat uw 

verzekeraar de dekking beperkt bij 

schade waarbij u wél voor de ge-

hele schade wordt aangesproken. 

Ook met betrekking tot bedrijfsaan-

sprakelijkheidsverzekeringen kunnen 

dekkingsbeperkingen optreden.

De van belang zijnde 
elektriciteitsnormen

De aanleg van alle laagspanningsin-

stallaties dient te gebeuren volgens de 

norm NEN1010. In de NEN3140 worden 

het beheer ervan, de inspectie ver-

antwoordelijke én de inspecties van 

de elektrische installaties beschreven.

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s voor 

de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke 

maatregelen een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen. 

Elke werkgever is verplicht (Arbowet) een RI&E op te stellen en te laten 

toetsen door een arbodienst. Echter, wordt er gebruik gemaakt van een 

branche-RI&E dan vervalt de verplichte toetsing voor bedrijven met 

minder dan 25 werknemers. Dat scheelt honderden euro’s aan kosten. 

Kijk op de website van uw branchevereniging of er een branche-RI&E is.
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Keuring elektrische 
installaties via SuperGarant

De SuperGarant MKB inspectie richt 

zich op die onderdelen van uw in-

stallatie die de grootste risico’s voor 

brand en elektrocutie vormen. De 

inspectie bestaat uit een visuele 

inspectie, metingen en beproevingen 
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én elektrische keuring

en een thermografisch onderzoek. 

Aansluitend volgt een compacte 

rapportage met heldere conclusies 

en een duidelijk overzicht van even-

tuele verbeterpunten. SuperGarant 

heeft voor het verzorgen van deze 

dienstverlening Synorga als partner 

geselecteerd.

Tijdsduur en kosten
Voor het invullen van een complete 

RI&E moet tijd worden gereserveerd. 

Mogelijk zijn er extra kosten aan 

verbonden als het gaat om de im-

plementatie van de RI&E. De kosten 

voor de SuperGarant MKB inspectie, 

uitgevoerd door Synorga Electrical 

Management in het kader van de 

NEN3140,  staan in de rechter tabel.

Preventieadvies

Keuring en onderhoud elektrische 

installaties conform NEN3140:2011

Oplossing

Inspectie verricht door gecertificeerd 

bureau;

Compacte rapportage;

Voldoet aan ARBO-eis.

Uw voordeel

Scherpe tariefstelling;

Heldere conclusies;

Helder overzicht van herstelpunten;

Inspectiefrequentie aangegeven

SuperGarant MKB (NEN 3140) inspecties

Aanbod

Inspectie

Bruto vloer oppervlak

<  250 m2 

<  500 m2 

<  1.000 m2

<  1.500 m2

< 3.000 m2

>  3.500 m2

Speciaal tarief

€  300,00

€  455,00

€  670,00

€  820,00

€  1.120,00

Maatwerk

Tarieven SuperGarant MKB (NEN 3140) inspecties

SuperGarant Verzekeringen BV

Veursestraatweg 98
2265 CG Leidschendam

Postbus 260
2260 AG Leidschendam

T: 070 - 320.46.80
E: info@supergarant.nl
W:  www.supergarant.nl


