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Ons bedrijfsonderdeel ‘keuring’ is wellicht de ‘kers op de taart’ van ons dienstenpakket. Het absolute bewijs dat 

we ons vak als geen ander verstaan. Onze Connectors zijn dan ook expert in het uitvoeren van de NEN1838-EN 

inspectie. Daarnaast kunnen we je bij Markhorst ook op dit gebied gericht advies geven. 

Op deze pagina hebben we de meest gestelde vragen, de NEN1838-EN inspectie, op een rijtje gezet. Je vindt er 

‘alles’ wat je wilt weten over deze inspectie. Heb je toch nog een vraag? Neem gerust contact met ons op, we 

beantwoorden je vraag met plezier. 

Noodverlichting
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Een NEN1838-EN inspectie is een jaarlijks en eenmalig preventief onderhoud aan de noodverlichtingsinstallatie. 

Waarbij we 1x per jaar de volgende werkzaamheden uitvoeren:

• Armaturen, lichtbronnen en accu’s controleren en testen;

• Armaturen, lichtbronnen en accu’s vervangen waar nodig;

• Op de noodverlichtingsunit wordt een onderhouds-sticker aangebracht waarop vermeld wordt wanneer het 

laatste onderhoud geweest is;

• Er wordt een onderhoudsrapport opgemaakt en deze wordt in onze administratie bewaard;

• Tenminste 1x in de 5 jaar dienen de accu’s van de noodverlichtingsarmaturen vervangen te worden.

Wat is een nen 2484 inspectie?

Hoelang is de loopttijd van mijn contract? 

Het contract wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde tijdsduur indien 

niet tenminste zes maanden voor de afloop van het contract schriftelijk is opgezegd. Het contract gaat in op de 

dag van ondertekening.

Materialen

De bij een servicebeurt gebruikte materialen en/of onderdelen, welke geen onderdeel zijn van de contractprijs, 

worden de opdrachtgever boven de contractprijs in rekening gebracht, tenzij nog garantiebepalingen ter zake 

van de te vervangen materialen en/of onderdelen van kracht zijn.

Wat kost een nen1838-en inspectie?

De berekening van de servicekosten is gebaseerd op het loon-en prijspeil ten tijde van het aangaan van het 

servicecontract. Opdrachtnemer is gerechtigd deze kosten te verhogen, mits door de overheid toegelaten en niet 

binnen zes maanden na ondertekening van dit contract. Opdrachtnemer dient aan de opdrachtgever schriftelijk

kennis te geven van de verhoging en van dag van ingang daarvan.



Kerver 4, Eersel - +31(0)497 51 40 64 - markhorstbv.nl

Welke werkzaamheden vallen buiten het contract?

Wat in geval van overmacht? 

Wil je een gratis offerte ontvangen? Stuur onze connector Harm een mail of bel met hem. Hij jouw eerste 

aanspreekpunt wanneer het gaat over Keuring. Je kunt Harm bereiken via: h.oosterbosch@markhorstbv.nl of 

bel met hem via +31 (0)497 726 663

Indien de opdrachtnemer buiten het jaarlijks preventief onderhoud enige andere werkzaamheden moet verrichten, 

zoals herstel van schade, schade door blikseminslag, brand, storm, vocht, inbraak, uitbreiding van de installatie, 

of enige andere werkzaamheden, waaronder mede begrepen wordt vernieling, verkeerde behandeling of 

verwaarlozing, zijn alle herstelkosten zomede het opnieuw in bedrijf stellen voor rekening van de opdrachtgever.

Dit contract zal zonder enige opzegging een einde nemen, indien door vernietiging of ernstige beschadiging van 

de apparatuur en/of verbindingen van het systeem of door overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer, in 

redelijkheid nakoming van zijn uit dit contract voortvloeiende verplichtingen niet kan worden gevorderd. Geen 

van beide partijen zal ingeval van deze beëindiging jegens de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding 

of anderszins hebben.

Waar kan ikzelf opletten tijdens de inspectie?

Om de inspectie efficiënt te laten verlopen, vragen we je om rekening te houden met onderstaande zaken:

 

• Zorg ervoor dat servicewerkzaamheden, tenzij anders overeengekomen, op normale werkdagen uitgevoerd 

kunnen worden;

• Weet dat je als opdrachtgever ertoe verplicht bent om opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen, de door 

deze krachtens contract te verrichten werkzaamheden, volledig en ongestoord te laten uitvoeren.

Mogen wij je helpen?


