waarom
meten
we?

Wettelijke zorgplicht van
pandeigenaar en gebruikers

Veiligere installaties
door metingen
Laat u regelmatig uw elektrotechnische installatie keuren? Heel goed. Niet alleen voor uw
veiligheid en de levensduur van de installatie, maar ook om eventuele aansprakelijkheid bij
een calamiteit te verminderen. U heeft een wettelijke zorgplicht voor uw installatie

Kies de vakman
Wij werken met monteurs die gespecialiseerd zijn in het meten en keuren
van installaties. Vertrouw op Noordeloos en kies voor een veilige installatie.

Waarom een
elektricien
Het eerste wat een elektricien doet is meten. Als
installateur is het van groot belang dat je weet hoe
de installatie in elkaar zit en weet wat er nodig is
om wijzigingen aan de installatie aan te brengen.
Allereerst beginnen we met een visuele inspectie.
Daarna volgen een aantal metingen om te bepalen of
de kwaliteit van de installaties aan de veiligheidseisen
en normen voldoet.
Na de metingen worden de bevindingen in kaart
gebracht en wordt er bepaald welke aanpassingen
verbeteringen er noodzakelijk zijn voor een veilige
en storingsvrije installatie. Goed meten kan brand,
storingen en andere risico’s voorkomen. Het zorgt
voor een veilige leef- en werkomgeving.

Veilige installatie, oog op de toekomst
Elektrische installaties worden steeds zwaarder
belast, iedereen heeft steeds meer behoefte aan
een stroomaansluitingen. Het aantal apparaten in
huis neemt alleen maar toe. Een niet onderhouden
of verouderde installatie kan door toename van
het stroomverbruik storingen gaan vertonen. Overbelasting kan allerlei nare gevolgen hebben, in het
ergste geval zelfs brand! Door visuele controle en
metingen die onze professionals uitvoeren kunnen
wij gebreken eerder constateren.
Bestaande bouw
De installatie in uw woning is mogelijk al heel lang in
gebruik. Maar wist u dat ook een elektrische installatie
onderhoud nodig heeft (net als een auto, fiets of
machine). Door onze controles kunnen wij eventuele
gebreken eerder constateren en uw een juist advies
geven over de te nemen stappen.

 Minder storingen

 Minder risico’s

 Voldoen aan wet en norm

waarom Noordeloos?

Uw zekerheid

 één vast aanspreekpunt voor controle en onderhoud

 Een veilige installatie

 een vakkundig installateur met veel ervaring

 Een goed-werkende installatie

 een installateur met geschoolde monteurs die veiligheid

 Minder kans op storingen

altijd voorop stellen.

 Een veilige werk- en woonomgeving
 Voldoet aan wetten en normen
 Deskundig advies

Meer informatie?
Wilt u meer weten over metingen of
een vrijblijvende offerte aanvragen?
Noordeloos Elektro helpt
u graag verder.
www.noordelooselektro.nl
www.uwduurzameinstallateur.nl
Contact
Noordeloos Elektro BV
Diamantweg 28
1812 RC Alkmaar
T 072-5713821
E info@noordelooselektro.nl

