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Geachte relatie, 

 

Eind oktober 2017 hebt u van ons een brief ontvangen met de vooraankondiging van premie- en  

productaanpassingen. In deze brief staat vermeld dat de inspectie van de elektrische installatie 

voor 1 januari 2019 uitgevoerd moet worden conform de SCIOS Scope 10. We geven u hierover graag 

nog wat extra informatie.  

 

Verplichte inspectie voor 1 januari 2019 

Eén van de grootste brandoorzaken wordt gevormd door elektrische installaties. Met een elektrische 

installatie bedoelen we alle delen van de elektrische installatie met alle daarop aangesloten elektrische 

apparaten en toestellen. Het is daarom belangrijk deze installaties regelmatig te laten keuren. Om er 

zeker van te zijn dat eventuele schade door ons vergoed wordt, vragen we u voor 1 januari 2019 uw 

elektrische installaties te laten inspecteren en eventuele gebreken te laten repareren. De inspectie 

moet worden uitgevoerd conform de SCIOS Scope 10 inspectie en door een onafhankelijke en erkende 

SCIOS Scope 10 inspecteur (zie http://www.scios.nl/). Indien deze inspectie al plaats heeft gevonden 

kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.  

 

Wat is SCIOS Scope 10 

Om een en ander over de inspectie te verduidelijken hebben wij voor u de meest gestelde vragen en 

antwoorden op een rij gezet (zie bijlage).  

 

Beperkt aantal gecertificeerde bedrijven 

Vanaf januari 2018 komen er een beperkt aantal SCIOS Scope 10 gecertificeerde bedrijven op de 

website van SCIOS te staan. De verwachting is dat de vraag naar inspecties groter wordt. Bij te weinig 

inspecteurs bestaat de kans dat u te lang op de wachtlijst komt te staan.  

Om dit te voorkomen kunt u op dat moment ook kiezen voor een ‘VIER’ keuring, deze is vergelijkbaar 

met de SCIOS Scope 10 inspectie en hiermee voldoet u ook aan onze polisvoorwaarden. Deze ‘VIER’ 

keuring wordt verricht door een onafhankelijk erkende VIER inspecteur (zie https://ikeur.nl/vier.php).  

Op dit moment zijn onderstaande bedrijven SCIOS Scope 10 of VIER gecertificeerd.  

www.arepa.nl 

www.vanderheide.nl 

www.parkstad-inspecties.nl 

www.Synorga.nl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@bovemij.nl
http://www.scios.nl/
https://ikeur.nl/vier.php
http://www.arepa.nl/
http://www.vanderheide.nl/
http://www.parkstad-inspecties.nl/
http://www.synorga.nl/


 

   

 

 

 

 

 

Tijdig laten keuren 

Vanwege de te verwachten drukte bij de inspectiebedrijven adviseren wij u tijdig een keuring aan te 

vragen. 

 

Contact  

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer of stuur 

een e-mail naar preventie@bovemij.nl. Wij helpen u graag! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 
Bertus de Vries 

Directeur Commercie 

 

 

Bijlage   Meest gestelde vragen en antwoorden over de inspectie  
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Bijlage  

Meest gestelde vragen en antwoorden over de inspectie 
 

Waar staat SCIOS voor?  

De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt een kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren 

en van inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. 

Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-

certificatiereglement. Daarin worden regels beschreven voor de certificatie van bedrijven en zijn de 

eisen vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij die 

bedrijven.  

 

Waar staat Scope 10 voor?  

Scope 10 is een specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandveiligheid in relatie tot de aard 

van het gebruik en de omgevingsfactoren die hierbij een rol spelen. 

 

Waar staat VIER keuring voor? 

VIER staat voor Verzekeringsinspectie voor elektronische risico’s. Een inspectie die is afgeleid van de 

NEN 3140 keuring met de focus op brandrisico. Er wordt o.a. een fysieke controle gedaan, metingen 

verricht en een thermografisch onderzoek.  

 

Kan mijn eigen (huis)installateur de Scope 10 inspectie uitvoeren?  

Ja, mits degene die de inspectie verricht Scope 10 gecertificeerd is.  

 

Er is al een NEN 3140 keuring geweest, blijft deze geldig?  

Ja, mits de keuring niet langer dan 3 jaar geleden is gedaan. De volgende keuring moet op basis van 

de SCIOS Scope 10. 

 

Er is al een VIER keuring geweest, blijft deze geldig?  

Ja, mits de keuring niet langer dan 3 jaar geleden is gedaan.  De volgende keuring moet op basis van 

de SCIOS Scope 10. 

 

Klopt het dat er nog niet veel informatie over SCIOS Scope 10 inspectie te vinden is? 

Ja, omdat een en ander begin 2018 officieel van start is gegaan volgt er binnenkort meer algemene 

informatie op de website van SCIOS.  

 

Bij welke dekkingen moet de keuring verricht worden?   

Het geldt voor alle branddekkingen: Cliënten-objectendekking, Handelsvoorraad Casco, Bedrijfsmatige 

Opstal en Inventarisverzekering, Bedrijfsschadeverzekering, Extra Kostenverzekering, 

Elektronicaverzekering, Brandverzekering handelsvoorraad, machinebreukverzekering, 

machinebreukbedrijfsschade. U kunt dit tevens vinden in de algemene voorwaarden. 

 

U huurt het bedrijfspand, wie moet de keuring doen?  

Degene die de kosten draagt is vastgelegd in het huurcontract. Het is een zaak tussen de huurder en 

verhuurder. Dat is vergelijkbaar met het onderhoud aan het dak, gasgestookte ketels, etc. In de praktijk 

komen we ook wel verdeelsleutels tegen.  

 

Stel dat de verhuurder zegt de keuring te gaan regelen, maar na brand met causaal verband blijkt dit 

niet gebeurd te zijn? Heb ik als huurder dan dekking?  

Als huurder heeft u de verantwoordelijkheid om ook dit soort zaken na te gaan. Denk hierbij aan het 

onderhoud van de gasgestookte ketel, daarvoor geldt hetzelfde.  

Als bij een schade blijkt dat u niet aan de polisvoorwaarden heeft voldaan en als gevolg daarvan 

schade is ontstaan door brand is er geen dekking voor die schade. 

  

Ik ben een rijschoolhouder met kantoor aan huis of ben een kleinschalig bedrijf. Moet ik deze keuring 

ook laten verrichten?  

Indien er een branddekking van toepassing is: Ja, zoals ook vermeld staat in de algemene 

voorwaarden.  


