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KWALITEIT = MAATWERK
Technikeur streeft ernaar diensten op maat te leveren. Daarom hebben wij er bewust
voor gekozen niet mee te gaan met de nieuwe trend in de markt; ‘de online calculator’.
Wij leveren onze diensten op basis van offerte. Wij luisteren graag persoonlijk naar onze
klanten om zo tot een offerte te komen waarin helder en inzichtelijk te zien is wat de klant
wenst en wat Technikeur levert om zo gehoor te geven aan deze wens. Op deze wijze
waarborgen wij een kwalitatieve inspectie.
Doordat wij onze offertes op maat aanbieden kunnen we tevens de prijs scherp aanbieden. Gaat u voor Technikeur dan gaat u voor kwaliteit, vertrouwen en transparantie.

Thijs van Baar
Directeur Technikeur Inspectie

WAAROM KIEZEN VOOR DE SMAAK VAN TECHNIKEUR?
¦

Technikeur is gespecialiseerd in het leveren van diensten op gebied van inspectie

en bedrijfsvoering van (elektro) technische installaties.

¦

T
echnikeur heeft jarenlange ervaring in zijn vakgebied en besteedt veel aandacht
aan continue verbetering.

¦

ij Technikeur zijn opdrachtgevers verzekerd van een kwalitatieve dienstverlening,
B
steekwoorden hierbij zijn; nauwkeurigheid, snelheid, bereikbaarheid, flexibiliteit,
inzetbaarheid en een goed onderhouden klantrelatie.

¦

T
echnikeur biedt een goede service, een enthousiast team van betrokken,
betrouwbare en goed opgeleide medewerkers.

¦

T
echnikeur werkt samen met verschillende specialistische partners.
Mede hierdoor is Technikeur op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen
wij goed inspelen op de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers.

¦

T
echnikeur is ISO 9001 & VCA gecertificeerd. Alle inspecteurs beschikken over
een ILS certificaat (Stipel). Onze thermografisch medewerkers hebben minimaal
Thermography level 1.

¦

Technikeur staat voor; korte directe lijnen, ons motto: Normaal is onze taal.


¦

Technikeur, de smaak van specialistisch & kwalitatief maatwerk!


TECHNISCHE MENUKAART

DIENSTEN VOORAF
Door bij inspectie de toepassing van de elektrische installatie, de wensen van de
opdrachtgever en de wet- en regelgeving betreffende de te inspecteren installatie
in het oog te houden kunnen wij u een op maat gemaakt inspectie- en adviesrapport
aanbieden.

P

Oriënterend gesprek
Elke inspectie start met een vrijblijvend oriënterend gesprek. Hierin wordt het doel,
de noodzaak en reden van de inspectie besproken, tekeningen van het object
opgevraagd of wij maken een afspraak met u voor een vooropname.
In dit gesprek worden er tevens afspraken gemaakt wat er verwacht wordt
van elkaar en wat de uiteindelijke rapportage allemaal zal omvatten.

P

Offerte
Na het eerste vrijblijvende gesprek wordt er te allen tijde een offerte gemaakt.
Hiermee worden alle afspraken goed inzichtelijk gemaakt, zo weet u als klant waar u
aan toe bent; duidelijkheid en transparantie staan bij ons hoog in het vaandel!

P

Opdracht
Indien u akkoord gaat met de offerte, zullen wij een inspectieplan opstellen
waarna deze wordt uitgevoerd op locatie. Onze planner neemt contact met u op
met betrekking tot datum en tijd, deze worden zoveel mogelijk afgestemd op
de wensen van u zodat u zo min mogelijk overlast ervaart van de inspectie.
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ONZE SPECIALISTISCHE MENU’S
De kracht van onze specialistische menu’s zit in de samenstelling van onze diensten.
Gezamenlijk leiden deze diensten van het met zorg samengestelde menu tot een
gewenst resultaat; verlaagde faalkosten, verhoogde bedrijfscontinuïteit en/of een
verhoogde bedrijfsveiligheid.

MENU: VERLAAGDE FAALKOSTEN
Omdat het al een uitdaging op zich is om winstgevend te zijn in deze economisch tijd,
wil je onnodige kosten zoveel mogelijk reduceren. Faalkosten drukken zwaar op de winst.
Kleine marges maken het belangrijk alert te zijn op het vermijden van deze onnodige
kosten. Technikeur heeft een praktisch menu samengesteld voor het reduceren en
voorkomen van de faalkosten.
Voorontwerp
Nadat het bestek en tekeningen bestudeerd zijn en een advies opgesteld is,
plaatsen we een geschikte inspecteur op de werkzaamheden.
De inspecteur zal het ontwerp nakijken en de installatietekeningen, schema’s,
verdeelkasten principeschema’s en dergelijke beoordelen op basis van zijn
vakkundige kennis.
Van hieruit zal de inspecteur diverse gesprekken voeren met ontwerpers, werkvoorbereiders en projectleiders om zo eventuele verbeterpunten te inventariseren.
Indien noodzakelijk zal er nader overleg met bouwteamleden plaatsvinden.
Het voorontwerp wordt vakkundig onder de loep genomen en indien nodig
in overleg voorzien worden van alternatieven/ wijzigingen.

P	
P	
P	
P	
P	

Projectbegeleiding gedurende uitvoering
Projectbegeleiding
	
Gedurende de uitvoering vindt er projectbegeleiding plaats waarin de inspecteur
P	
controle houdt op berekeningen, werk- en sparing tekeningen.

Technikeur kan als kundig adviseur werk- en/of bouwvergaderingen bijwonen.
P	

Voor- of na de werk- en/of bouwvergaderingen kan een kwaliteitscontrole
plaatsvinden op de installatiewerkzaamheden. Zo blijft u van alles op de hoogte
en behoudt Technikeur het overzicht op de uitvoering van het project.
Tevens vinden er tussencontroles plaats waarbij de inspecteur de installaties
gedurende de uitvoering controleert en beproefd.

P	

MEER ‘IN CONTROL’ MET TECHNIKEUR
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MENU: HOGERE BEDRIJFSVEILIGHEID/ BEDRIJFSCONTINUÏTEIT
Zowel bedrijfscontinuïteit als bedrijfsveiligheid begint met preventie: preventief onderhoud
is belangrijk en lonend, er vinden minder storingen en ongevallen plaats waardoor
bedrijfscontinuïteit en veiligheid worden gewaarborgd. Veilig en gecontinueerd werken is
in de praktijk vooral werken met veilige en goedgekeurde middelen. Het gebruik van
machines, gereedschappen, apparaten en installaties mogen geen risico’s opleveren.
Door middel van het onderstaande zorgvuldig samengestelde menu van diensten
creëert u voor uw organisatie een hogere bedrijfscontinuïteit en bedrijfsveiligheid.
Ontzorging
Technikeur draagt zorg voor de verplichte periodieke inspecties die de Arbo-wet
voorschrijft aan uw bestaande elektrotechnische installaties. Uw installaties worden
door ons geïnspecteerd of zij voldoen aan de technische en veiligheidsvoorschriften,
zoals deze van toepassing waren ten tijde van de aanleg van de installatie.
(beheer, inspectie en bedrijfsvoering van installaties)
Up to date
Technikeur inspecteert nieuwe en bestaande elektrische installaties.
Middels visuele inspectie, metingen en beproevingen controleert onze inspecteur
uw elektrische installaties en adviseert aan de hand van een risico-inventarisatie
de inspectie interval. U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage
met de aangetroffen afwijkingen. (NEN1010/NEN3140)
Risico’s uitsluiten
Met een thermografisch onderzoek controleert Technikeur of er te hoge temperaturen
aanwezig zijn. Oorzaken van te hoge temperaturen kunnen bijvoorbeeld overbelastingen
of loszittende verbindingen zijn. Tijdens het onderzoek kan de spanning op de installatie
blijven staan. Na uitvoering van dit onderzoek ontvangt u van ons het onderzoeksrapport
met onze bevindingen. (thermografische inspectie)
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KEUZEMENU

Technikeur biedt verder nog een diversiteit aan gespecialiseerde diensten.
U kunt een keuze maken uit de onderstaande diensten welke allen vergezeld gaan met
kundige inspecteurs, kwalitatieve meetmiddelen en een gedegen rapportages.

Inspectie medische installaties
Technikeur kan met regelmaat uw elektrische installatie, in het bijzonder die in medisch
gebruikte ruimten inspecteren. Een dergelijke inspectie bestaat uit de controle van de
tekeningen, een visuele controle van de installatie en een aantal metingen en
beproevingen. Met deze inspectie kunt u verantwoord zorgen voor de
elektrische veiligheid van uw patiënten.

P
Beheer, inspectie en bedrijfsvoering van installaties
Technikeur draagt zorg voor de verplichte periodieke inspecties die de Arbo-wet voorschrijft aan uw bestaande elektrotechnische installaties. Uw installaties worden door ons
geïnspecteerd of zij voldoen aan de technische en veiligheidsvoorschriften, zoals deze
van toepassing waren ten tijde van de aanleg van de installatie.
Aanbeveling: Deze inspectie combineert indien gewenst uitstekend met een thermografisch onderzoek. Met een thermografisch onderzoek kunnen wij u een beter inzicht geven
in de bedrijfszekerheid en veiligheid van uw installatie.

P

Inspectie volgens de ATEX richtlijn
U bent als werkgever verplicht zorg te dragen dat explosie gevoelige installaties in
gebouwen in overeenstemming zijn met de Europese Richtlijnen “ATEX 95 en137”.
Technikeur heeft de ervaring en de kennis om u hiermee te helpen. Door het maken van
een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het uitvoeren van een inspectie volgens
deze regelgeving kan Technikeur u helpen bij het naleven van de wettelijke
verplichtingen, maar vooral bij het waarborgen van de veiligheid van uw medewerkers.
Daarnaast kan ons advies u helpen om schade aan het milieu en de bedrijfsinstallaties
te voorkomen.
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Conditiemeting volgens de NEN 2767
Om een goede indruk te krijgen van de staat van uw gebouw, kan Technikeur een
conditiemeting verzorgen conform de norm NEN 2767. Onze bekwame inspecteurs stellen
o.a. de conditie van een installatie vast aan de hand van de richtlijnen van deze norm.
U ontvangt van ons als resultaat van de conditiemeting volgens deze norm een
rapportage waarin de conditiescore van elk installatiedeel en een gebrekenlijst
in opgenomen is.
Aanbeveling: U kunt ervoor kiezen om aan de hand van de resultaten van de verrichte
conditiemeting Technikeur tevens een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) voor u op
te laten stellen.

P
Energiebesparingsadviezen
Een advies over energiebesparende maatregelen levert veel op. Het is goed voor het
milieu en het verlaagt uw kosten. Behalve het terugdringen van de exploitatiekosten zijn
er opties voor het beperken van de installatieomvang, het verbeteren van comfort en
leefklimaat en soms fiscale voordelen (Energie Investerings Aftrek). Technikeur heeft jaren
lange ervaring en kan u uitstekend tot dienst zijn met onze kennis en gedrevenheid
omtrent energiebesparing.

P
APK voor woningen
Het is aan te bevelen gedurende het gebruik uw installaties periodiek op veiligheid te
laten controleren. Hierbij worden de elektrische-, gas-, en leidingwater installaties alsmede
voorzieningen beoordeeld. Vervolgens worden er diverse metingen en beproevingen
uitgevoerd. U ontvangt na de inspectie een overzichtelijke schriftelijke rapportage met
hierin de resultaten ten aanzien van veiligheid van verschillende installaties.

P
Power Quality metingen
Power Quality gaat over de kwaliteit van de elektrische energie.
Een goede Power Quality zorgt voor een toename van de bedrijfszekerheid van
apparatuur en installaties. De kwaliteit van de energie is van strategisch belang voor
bedrijven, want de gevolgen van de verminderde kwaliteit kunnen extreem kostbaar zijn.
Met daarvoor geschikte meetapparatuur kan Technikeur voor u de Power Quality
bepalen en u na de analyse een advies geven over de verbetering hiervan.
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Inspectie arbeidsmiddelen
Arbeidsmiddelen zijn ‘alle op de arbeidsplaats gebruikte apparaten en gereedschappen’.
Goed onderhoud van arbeidsmiddelen is niet alleen van belang voor hun levensduur, maar
ook noodzakelijk voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers die ermee werken.
Technikeur beschikt over vakbekwame inspecteurs die uw arbeidsmiddelen periodiek
kunnen keuren. De resultaten van deze keuring worden weergeven in een overzichtelijk
inspectierapport, aangevuld met certificaten en stickers op de arbeidsmiddelen.

P

Inspectie machinerichtlijn
Voor machines die op de werkplek worden gebruikt, geldt de Europese richtlijn arbeidsmiddelen die is opgenomen in het Arbobesluit.
Technikeur kan door middel van de machinerichtlijn inspectie het gevaar en de risico’s
van de arbeidsmiddelen en machines beoordelen. Tijdens de inventarisatie wordt uw
machine gespiegeld aan de geldende richtlijnen en wordt gelet op bedrijfsspecifieke
risico’s, dit alles wordt vastgelegd in een overzichtelijke rapportage.

P

Revisie tekenwerk
Een actuele en overzichtelijke installatietekening is in vele gevallen kostenbesparend bij
toekomstige uitbreidingen of het lokaliseren van een elektrische storing. Tevens is er een
wettelijk gestelde eis van kracht dat een installatie te allen tijde voorzien dient te zijn van
actuele tekeningen en/of groepenverklaringen. Technikeur kan uw installatie jaarlijks controleren op wijzigingen en deze direct doorvoeren in de technische tekening.
Tevens ontvangt u na afloop een overzichtelijke rapportage met daarin de actuele
tekeningen en indien van toepassing deskundig advies.

P

Thermografie
Het belangrijkste doel van thermografisch onderzoek is om mogelijke problemen en
risico’s in verdeelkasten vast te stellen. U kunt op deze wijze gericht maatregelen nemen
om schade, brand en uitval te voorkomen of energie te besparen.
Met een thermografisch onderzoek controleert Technikeur of er afwijkingen aanwezig
zijn in temperatuur. Oorzaken van een afwijking in temperatuur kan bijvoorbeeld door
overbelasting en/of loszittende verbindingen komen. Tijdens het onderzoek kan de
spanning op de installatie blijven staan, zodat u geen onderbreking van werkzaamheden
heeft. Na uitvoering van dit onderzoek ontvangt u van ons het onderzoeksrapport
met onze bevindingen.
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Bliksembeveiliging
Bliksembeveiligingsinstallaties moeten, om de werking te kunnen garanderen, op het
moment dat het nodig is geregeld worden geïnspecteerd. Periodieke inspecties staan
beschreven in de normen NEN 1014 en NEN-EN_IEC 62305. De aanbevolen frequentie van
deze inspecties is eens per jaar tot eens per 5 jaar. Technikeur heeft specialistische kennis
om deze inspecties objectief uit te voeren, ook hiervan wordt een overzichtelijke rapportage gemaakt. Tevens kunnen wij de in de norm genoemde risico inventarisatie uitvoeren.

P

Lichtmetingen
Door middel van lichtmetingen kan nagegaan worden of de aanwezige verlichtings-installatie voldoet aan gevraagde lichttechnische specificaties. Vanwege de vele aspecten
die van invloed zijn op de installatie/lichtmeting is een goed omschreven meetprotocol,
zowel voor de opdrachtnemer als de opdrachtgever, van belang. Lichtmetingen uitgevoerd volgens dit protocol zullen zoveel mogelijk leiden tot een zo objectief mogelijke en
onderling vergelijkbare beoordeling van de lichtinstallatie. Technikeur heeft inspecteurs en
gekalibreerde meetapparatuur die deze metingen op de juiste wijze kunnen uitvoeren.

P

Noodverlichting
In het Bouwbesluit 2012 staat artikel 1.16. de Zorgplicht, onderstaand de letterlijke tekst;
1.	Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van
dit besluit:
a.	functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften;
b. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en
c. 	wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid
ontstaat dan wel voortduurt.
Om de veiligheid binnen uw gebouw te kunnen waarborgen, is het van cruciaal belang
dat de noodverlichting op basis van vakkundig advies conform de huidige normen wordt
ingericht, geïnspecteerd en onderhouden. Technikeur kan de jaarlijkse inspectie van uw
noodverlichtingsinstallatie uitvoeren en zo bepalen of uw installatie nog naar behoren
functioneert. Na een inspectie wordt er een inspectierapport opgesteld.

P

Facilitaire Quickscan
QFM is een inventarisatie afgestemd op de door u gewenste onderdelen, verwerkt in een
heldere rapportage. Met de uitvoering van een QFM krijgt u d.m.v. een visuele inspectie
een overzicht van onze opgedane bevindingen met betrekking tot diverse disciplines
binnen uw organisatie. Een QFM geeft inzicht over de status betreffende veiligheid, faalkosten en continuïteit binnen diverse disciplines. Te denken aan elektra, werktuigbouw,
bouwkunde en overige zaken, zoals veiligheid, ongedierte bestrijding etc.
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SERVICE ACHTERAF
Wanneer de inspecties ter plaatse afgerond zijn gaat de zorg achter de schermen bij
Technikeur nog door. Op deze wijze kunt u nog genieten van de onderstaande
diensten van Technikeur.

Rapportage
U ontvangt van ons een overzichtelijk inspectierapport dat inzicht biedt in de actuele
status van uw installaties. Met dit rapport kunt u ervoor zorgen dat uw bedrijf weer
aan alle veiligheidsnormen voldoet die de Wet Milieubeheer, Arbowet of
brandverzekeringen stellen. Het inspectierapport biedt tevens een gedegen
overzicht van onze werkzaamheden en bevindingen met betrekking tot punten
die zijn afgesproken in het voorgaande traject.

Vraagbaak/ Advies
De medewerkers van Technikeur beschikken over een grote deskundigheid.
Klanten kunnen daarom bij Technikeur altijd terecht voor informatie en advies
op het gebied van beheer en inspectie van elektrotechnische installaties.

Ontzorging
Wenst u uw organisatie te ontzorgen zodat de aandacht gericht kan worden op de
kernactiviteiten van de organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op om te
spreken over een passend servicecontract. Technikeur denkt met u mee en bundelt
de benodigde dienstverlening onder één contract. De aanbiedingen voor de
servicecontracten zijn zeer transparant. U heeft dus altijd volledig inzicht in onze
werkzaamheden, diensten en kosten. Technikeur ontzorgt op het niveau dat u wenst.

P
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