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Particuliere keuringen van elektronische installaties
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 keuringen voor
jouw elektronische installatie. Daarnaast kunnen we je bij Markhorst ook op dit gebied gericht advies geven. We
helpen je graag.
Op deze pagina hebben we de meest gestelde vragen, over onze Profcheck 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.

Wat is een particuliere profcheck?*
Wij bieden particulieren de zogenaamde ‘Profcheck’ in vier categorieën. E.e.a. is afhankelijk van het aantal
groepen in de meterkast. Tijdens de profcheck nemen wij de installatie uitvoering onder de loep. We kijken of
de installatie naar behoren werkt, of er geen losse draden aanwezig zijn en of de rookmelders op correcte wijze
functioneren. Na afloop ontvang je een rapportage met meetwaardes, waarin we een advies uitbrengen over de
-eventueel- te nemen maatregelen
*Voor een particuliere woning is een keuring geen verplichting vanuit de verzekeringsmaatschappij, maar wel een absolute geruststelling voor
jou persoonlijk!

Wat zijn de voordelen van een profcheck?
Is

de elektrische installatie in jouw woning nog veilig? Het antwoord kan enkel ‘ja’ zijn. Tenminste dat zou zo

moeten zijn! Markhorst voert zowel voor bedrijven als particulieren periodieke of eenmalige keuringen van
elektronische installaties uit. Het repeterend uitvoeren van deze inspectie door Markhorst, als gecertificeerd
bedrijf, kent de volgende voordelen voor jou:
•

Een storingsvrije werking van de installatie neemt toe;

•

Je voorkomt eventuele schade.

•

Een absolute geruststelling voor jou persoonlijk!

INSPECTIE ÉN HERSTEL ALEEN BIJ MARKHORST
Fijn he, bovenstaande voordelen? Bij Markhorst gaan we nog een stapje verder, en sluiten we -letterlijkbeter aan. Naast de particuliere Profcheck, zijn we erkend om herstelwerkzaamheden te verrichten en
gebreken te verhelpen. Daarnaast zorgen we voor een herstelverklaring, en kunnen we met klanten
contracten afsluiten voor periodieke inspectie.

Wie mag deze inspectie uitvoeren?
Ons advies; je laat de inspectie best uitvoeren door een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf. Markhorst beschikt
over de juiste certificering. Om zekerheid te krijgen wordt nauwgezet nagegaan of jouw elektronische installatie
aan alle veiligheidseisen voldoen.
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Wat kost een profcheck?
De kosten van de particuliere Profcheck, zijn afhankelijk van het aantal groepen in de meterkast.

Mogen wij je helpen?
Om zo goed mogelijk aan te sluiten op jouw vraag, maken we graag een vrijblijvende offerte voor je. Onze offerte
bevat een duidelijke omschrijving van de metingen en controles die we gaan uitvoeren en rapporteren. Om de
inspectie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, hebben we in onze offerte een handige lijst met praktische zaken
opgenomen. We vragen je hiermee rekening te houden tijdens de uitvoering van de inspectie.
Daarnaast ontvang je bij de offerte, een inspectieplan waarin we de omvang van de inspectie nauwkeurig
beschrijven.
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
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