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Veilige stookinstallaties: in bedrijf.... en op vakantie

Koolmonoxide - onderschat en onbegrepen gevaar
Kleine veranderingen maken branders industrie veilig
Veranderende wetgeving zonder handvatten

uitvoering
Nieuwe cursussen stookinstallaties en gasleidingen
Veilig koken op vakantie

Over elektrische veiligheid:

Eladco uit Gasselternijveen (Drenthe) overgenomen
Opnieuw grote opdracht Defensie NEN 3140

inspecties
Elektracheck Interpolis in beeld met Parkstad

Inspecties 
Cursusprogramma najaar 2016 - ook diploma's SCIOS

Scope 8 en 9

Wij wensen u een mooie en vei l ige vakantie toe!Wij  wensen u een mooie en vei l ige vakantie toe!

Koolmonoxide - onderschat en onbegrepen gevaarKoolmonoxide - onderschat en onbegrepen gevaar
Dat is de titel van het rapport van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid (OVV). Een van de aanbevelingen hierin is een
wettelijke erkenningsregeling voor installatie en onderhoud van
gastoestellen. Dat betekent onder andere aanvullende eisen
voor monteurs. UNETO-VNI streeft ernaar dat deze aanbeveling
wordt overgenomen. Eind 2016 informeert het kabinet de
Tweede Kamer over de te nemen maatregelen. Lees verder>>

Kle ine veranderingen maken branders ve i l ig  inKle ine veranderingen maken branders ve i l ig  in
industrië le  insta l la ties industrië le  insta l la ties Een veilige stookinstallatie reikt
verder dan uitsluitend de functionaliteit van de gehele installatie.
Dan gaat het ook over de werking en afstelling van de
beveiligings- en regelapparatuur, het functioneren en de
afstelling van de branders, de samenstelling en afvoer van de
verbrandingsgassen, het rendement van het toestel en de
opstellingsruimte of stookruimte. Lees verder>>

Veranderende wetgeving zonder handvatten voorVeranderende wetgeving zonder handvatten voor
u i tvoeringu i tvoering
Geert Janssen van Woningcorporatie Mooiland valt het op dat
steeds vaker wanneer de wetgeving verandert, de handvatten
voor de uitvoering ontbreken. “Dan wordt er ‘min of meer
gewoon’ gesteld dat het behoort tot de zorgplicht van de
corporatie. Maar wat betekent dat dan? Welke kosten zijn
hieraan verbonden? En hoe organiseer je dat? Het vergt dan
toch weer heel wat uitzoekwerk. Op zo’n moment is het prettig
om samen te werken met een onafhankelijk bedrijf, zoals
Parkstad Inspecties die meerdere disciplines in huis heeft.” Lees
verder>>
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Nieuwe cursussen over vere isten stookru imten enNieuwe cursussen over vere isten stookru imten en
gasle id ingengasle id ingen
Elk jaar weer zijn er veranderingen in de normen en wetgeving.
Soms klein, soms behoorlijk ingrijpend. Lastig om dit allemaal
bij te houden, zelfs als je je dagelijks met stookinstallaties bezig
houdt.
Daarom hebben we een drietal cursussen ontwikkeld, voor
handhavers, technici of facilitair managers. Lees verder>>

Vei l ige  stookinsta l la ties - ook op vakantie !Ve i l ige  stookinsta l la ties - ook op vakantie !
Tijdens de kampeervakantie koken we op benzine of hout, maar
vooral op gas. De brandweer geeft op haar website vele do's en
dont's voor veilig kamperen met flessengas:

Bewaar gasflessen op koele en goed geventileerd.
Gasflessen moeten altijd rechtop staan,.
Verwissel gasflessen altijd buiten de caravan of tent.
Laat vullen van gasflessen over aan erkende

vulstations.
Gebruik een drukregelaar tussen de gasfles en het

apparaat.
Vernieuw de slangen om de twee jaar.

. Lees verder>>

Overname Eladco B.V. in  Gasse l tern i jveen (Drenthe)Overname Eladco B.V. in  Gasse l tern i jveen (Drenthe)
door Parkstad Inspectiesdoor Parkstad Inspecties
Per 1 juli hebben we de diensten overgenomen van Eladco B.V.
Het bedrijf voerde inspectieactiviteiten uit in heel Nederland. Het
past dus uitstekend bij Parkstad Inspecties. Voor de bestaande
relaties van Eladco B.V. verandert er niets omdat het personeel
verder zal werken vanuit onze organisatie. Lees verder>>

Opnieuw scoort Parkstad Inspecties gro te  opdrachtOpnieuw scoort Parkstad Inspecties gro te  opdracht
DefensieDefensie
Op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf gaat Parkstad
Inspecties de veiligheidsinspecties uitvoeren aan de elektrische
installaties op diverse militaire objecten in de rayons Havelte en
Oirschot de komende twee jaar. Lees verder>>

Onze Elektracheck in  bee ld  gebracht door In terpo l isOnze Elektracheck in  bee ld  gebracht door In terpo l is
Interpolis ontwikkelt naast verzekeringen ook blijf-in-bedrijf
oplossingen zoals de Elektracheck voor ondernemers, waarbij
de veiligheid van de elektrische installaties wordt onderzocht.
Parkstad Inspecties voert deze Electracheck met grote
regelmaat uit voor de verzekerde ondernemers. Lees verder>>

Cursusprogramma 2e he l ft 2016, ook voor STIPEL enCursusprogramma 2e he l ft 2016, ook voor STIPEL en
d ip loma's SCIOS Scope 8  en 9d ip loma's SCIOS Scope 8  en 9
In september starten weer de instructies voor:
- NEN 3140 Voldoend Opgeleid Persoon VOP,
- NEN 3140 Installatieverantwoordelijke IV/WV,
- NEN 3140 Vakbekwaam Persoon VP
- NEN 1010, basis en opfris
- Inspecteur elektrische installaties, STIPEL en SCIOS Scope 8
- Inspecteur elektrische arbeidsmiddelen,SCIOS Scope 9
- Vereisten stookinstallaties en brandstofleidingen
Bekijk het hele cursusprogramma>>
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Parkstad Inspecties                    

Ransdalerstraat 139A
6311 AZ Ransdaal

Tel: 088-467 73 00 

www.parkstad-inspecties.nl              
www.parkstad-energiediensten.nl (voor energie-advies)
info@parkstadgroep.nl
Volg ons ook op Twitter en LinkedIn!
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