
De meest voorkomende oorzaak van brand op een agrarisch bedrijf is een gebrek
aan de elektrische installatie. Dat kan onder andere ontstaan door gebrekkig
onderhoud, de aanleg, onjuist gebruik of ongedierte. Het periodiek laten keuren
van uw elektra is dus een must. De meeste agrarische verzekeraars eisen bij
aanvang van de verzekering een elektrakeuring en verplichten vaak op de polis een
periodieke controle. Bij het niet voldoen aan deze verplichting, kan de schade bij
brand slechts deels of zelfs helemaal niet worden vergoed.

Waar moet u aan denken?

Laat elke drie of vijf jaar een elektrakeuring uitvoeren, vraag uw adviseur om de
hoeveel jaar u een keuring moet laten uitvoeren.

Vraag bij uw verzekeringsadviseur na welke keuring u moet laten uitvoeren. 
De scope 8, scope 10 en/of de scope 12?

Scope 8 richt zich op de elektrische onderdelen binnen uw bedrijf. En
wanneer uw bedrijf hieraan voldoet, voldoet het gelijk ook aan de Arbowet.

 
Scope 10 richt zich op het minimaliseren van de risico’s op brand bij
installaties met daarop aangesloten apparatuur. De scope 10 is per 1 januari
2023 verplicht.
 
Scope 12 richt zich op het keuren van zonnestroominstallaties op veestallen
(indien u die heeft). De scope 12 is per 1 januari 2023 verplicht. 

Zorg ervoor dat u de elektrakeuring tijdig aanvraagt, vaak zijn er lange wachtrijen.
 
Laat de elektrakeuring uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.

Als lid profiteert u van scherpe prijzen op de keuringen van Parkstad Inspecties.
 

Is uw brandverzekering nog up-to-date? Als agrarisch verzekeringsspecialist weten wij
als geen ander waar de risico’s zitten van een agrarisch bedrijf. Wij delen onze kennis en
kunde graag met u, dan weet u zeker dat u goed zit.

Neemt contact op met een van onze adviseurs om de mogelijkheden te bespreken.

Checklist: verplichte elekrakeuring

https://frontyr.nl/tozo-voor-zelfstandig-ondernemers-verlengd/
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