Veiligheid meer dan norm!

Wij zijn Parkstad Inspecties
Parkstad Inspecties is een onafhankelijk

Dat vraagt om meer openheid en informatie

inspectie- en adviesbureau voor veilige

binnen organisaties en tussen organisaties en

en duurzame technische installaties. Wij

zakenpartners.

inspecteren de veiligheid van en adviseren u

Wij zijn altijd geïnteresseerd naar de vraag achter

over gebouwgebonden elektrische installaties en

de vraag, de echte behoefte van u als onze

(industriële) gas- en biomassa-installaties.

opdrachtgever.

Ook voor conditiemetingen van gebouwen en

Mensgericht

solide energie-adviezen kunt u bij ons terecht.

Als kennispartner voor veilige en gezonde
werk- en woonomgevingen staan kwaliteit en

wij voor bedrijven, overheden, instellingen en

onafhankelijkheid centraal. Onze diensten voor

instituten in heel Nederland. Op onze website

veilige en duurzame technische installaties

vindt u referenties van onze opdrachtgevers over

breiden wij voortdurend uit. Aangepast aan úw

uitgevoerde werkzaamheden.

vraag: deskundig en mensgericht.

Onafhankelijke expert
Veilige technische installaties vragen een goed
controles. Het is waardevol een onafhankelijke
expert in te schakelen die met u meedenkt over
praktische dilemma’s. Een kundige adviseur die
de wettelijke verplichtingen kent en ook de op
handen zijnde ontwikkelingen nauwgezet volgt.

Veiligheid meer dan een norm
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Voor een veilige
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samenleving

Met zo’n 50 inspecteurs en adviseurs werken
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Veiligheid is een dynamisch proces waarbij
we normen zien als de basis. We zien dat de
behoefte aan een gevoel van veiligheid toeneemt.
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Waar staan wij voor?
Ons beeldmerk, het oog van de uil

Superhelden Noor en Ties

De wijze uil is onlosmakelijk met Parkstad

Trots zijn wij op onze superhelden Noor en

Inspecties verbonden. Hem ontgaat nagenoeg

Ties. Zij verbeelden onze rol in de samenleving:

niets. Zijn kritische, doch toegankelijke blik is

onbevangen (= onafhankelijk), als superheld

vertrouwenwekkend, eerlijk en nuchter. Dat geldt

(= deskundig) en met een vriendelijke uitstraling

ook voor onze betrokken inspecteurs. Zij signaleren

(= betrokken) onderzoeken zij of alles veilig en

en ondersteunen u op een persoonlijke wijze.

duurzaam is. Met een toekomstgerichte visie.

Erkende standaarden
Onze inspecteurs inspecteren volgens de
geldende normen en kwaliteitsstandaarden,
waaronder de BRL 9500 en SCIOS richtlijnen.

Opleidingen

SCIOS is de toezichthoudende organisatie voor

Onze (SCIOS gecertificeerde) opleidingstak

het keuren en inspecteren van stookinstallaties,

‘Parkstad Opleidingen’ leidt monteurs en

elektrische installaties en voor zonnepanelen.

inspecteurs van technische installaties op en
leert medewerkers van opdrachtgevers veilig
werken met stookinstallaties en elektriciteit.

Stookinstallaties en brandstofleidingen
SCIOS Scope 1 t/m 7c EBI en PI
· inspectie en advies

Wij examineren volgens landelijk erkende
standaarden.

Elektrische installaties
SCIOS scope 8 en scope 9 NEN 3140, NEN 1010,
scope 10 NTA 8220, en scope 12 zonnestroom
· inspectie en advies
· veilige elektrische bedrijfsvoering
· kennisplatform Inspectie Gilde

Voor meer informatie draait u deze brochure om.

Gebouwinstallaties
NEN 2767, EPA-U, EPA-W
· conditiemetingen en MJOP
· energieadvies en energielabels
· EED onderzoek
· EPBD inspecties
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Stookinstallaties
SCIOS Scope 1 t/m 7

Veiligheid van stookinstallaties (gas, olie,
biomassa) en brandstofleidingen is essentieel
voor het milieu en uw bedrijfscontinuïteit. De
overheid eist toezicht op de veiligheid en de
uitstoot. Maar natuurlijk gaat het om mensen.

Wij inspecteren stookinstallaties en
brandstofleidingen. Zowel de EBI -de Eerste of
Bijzondere Inspectie- als de PI -de Periodieke
Inspecties- aan alle typen stookinstallaties en
brandstofleidingen, de zogenaamde Scopes 1 t/m
7c van SCIOS.
Daartoe behoren ook industriële installaties,
biomassa- en houtpellet installaties, de
zogenaamde Scopes 5 en 5a en de NSA’s
-noodstroomaggregaten- volgens Scope 4.
Voor emissiemetingen van NOx, SO2 en fijnstof
(SCIOS Scope 6) kunt u eveneens bij ons terecht.

Of zoals een klant ons vertelde: “Voor wie ooit een
ongeval heeft meegemaakt met een stookinstallatie
en brandstofleiding, is veiligheid geen issue meer.
Daarna zie je veiligheid als een licence to operate.”

Wettelijk verplichting tot keuring
Toestellen

nominaal vermogen

Keuren

Gasgestookte toestellen
> 100 kW 	bij ingebruikname en elke vier jaar,
		
incl. brandstoftoevoerleiding
Meerdere kleine gastoestellen
Samen > 100 kW	bij ingebruikname en elke vier jaar,
opgesteld in één ruimte		
incl. brandstoftoevoerleiding
Hout- en oliegestookte toestellen
> 20 kW	bij ingebruikname en elke vier jaar,
		
incl. brandstoftoevoerleiding
Hout- en oliegestookte toestellen
> 100 kW	bij ingebruikname en elke twee jaar,
		
incl. brandstoftoevoerleiding
Gas- en oliegestookte toestellen

> 400 kw vanaf 2013
> 1000 kw vóór 2013

Houtgestookte ketels en gasmotoren
Geen ondergrens
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Emissiemetingen afhankelijk
van brandstof
Emissiemetingen afhankelijk van
vermogen, type brandstof en toestel.

Brandrisico-inspecties
Verzekeringsmaatschappijen vragen vaak een
SCIOS Scope 10 (NTA 8220) inspectie. Deze is
gericht op het verkleinen van brandrisico van het
elektrisch materieel.

Inspecties zonnepanelen
Na een SCIOS Scope 12 inspectie aan de
zonnestroominstallatie kunt u er zeker van zijn
dat uw zonnepanelen veilig zijn geplaatst en
geïnstalleerd.

Combi-inspecties
Onze inspecteurs kunnen desgewenst een
combinatie van bovenstaande inspecties
uitvoeren. U krijgt dan naar aanleiding van één
inspectie meerdere rapporten.
SCIOS inspecties voor elektra en zonnestroom zijn
bij wet niet verplicht. Door contractuele
overeenkomsten of regelingen vanuit verzekeringsmaatschappijen kan zo’n inspectie wel contractueel
worden verplicht. Daarnaast is de werkgever
verplicht te zorgen voor een veilige werkplek
volgens de Arbowet.

Elektrotechnische installaties
Kennispartner

Veilig werken

Veiligheidsinspecties

Alle vragen over elektrische laagspanningsinstallaties kunt u bij ons stellen. En dat niet
alleen. Wij bereiden onze klanten ook voor op
normen die gaan veranderen en op nieuwe
wetgeving. Door onze actieve deelname in diverse
landelijke normcommissies zijn wij volledig op de
hoogte. Daar kunt u op vertrouwen.

Wij adviseren organisaties in het veilig werken met
elektrische installaties, stellen elektrotechnische
veiligheidshandboeken samen en leiden
medewerkers op.

Uiteraard inspecteren wij de veiligheid van
elektrotechnische installaties. Wij baseren ons
op het voorkomen van risico’s in het kader van
de arbowet. Aanraakveiligheid is hierbij een
belangrijk aandachtspunt. Inspecteren doen wij
volgens de normen NEN 1010, NEN 3140 en de
kwaliteitsstandaard SCIOS Scope 8, ook voor
medisch geclassificeerde ruimten.
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Inspectie Gilde
Wij delen onze kennis met andere
inspectiebedrijven. Leden van het Inspectie Gilde
kunnen rekenen op opleiding, tooling en hulp bij
het opstellen van kwaliteitsrapportages.
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Energieadvies
Investeren in duurzaamheid loont, zeker op
de lange termijn. Ons team helpt organisaties
met verduurzamen en het besparen van
energiekosten. Pragmatisch en toekomstgericht.

Uw energieverbruik en de aard van uw gebouw
bepalen welke energieverplichtingen voor u
gelden. Voor al deze verplichtingen kunt u bij
Parkstad Inspecties terecht. Ook voor een
energiebesparingsonderzoek op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer.

Energielabels
We bepalen de energieprestatie van een
gebouw volgens de methodiek NTA 8800 en
onder procescertificering BRL9500. Aan de
hand daarvan stellen we energielabels op voor
utiliteitsgebouwen en woningen.
Een energielabel laat zien hoe energiezuinig het
gebouw is en welke energiebesparende stappen
passen bij het gebouw. In een maatwerkadvies
staat precies wat nodig is om bijvoorbeeld een
kantoor naar een C-label te upgraden. Dit is het
minimale label dat per 1 januari 2023 voor alle
kantoren groter dan 100 m2 bruto vloeroppervlak
verplicht is.

Klimaatinstallaties
EPBD vraagt ook een keuring van de klimaatinstallaties, met als doel energiebesparing.
Tijdens ons onderzoek kijken we of de
klimaatinstallaties passen bij het pand en of er
verbeteringen mogelijk zijn.
De EPBD geldt voor elke klimaatinstallatie
(koelsystemen, airconditioning en comfortverwarming) met een nominaal vermogen vanaf
70 kW. De keuring dient elke vijf jaar plaats
te vinden. Na afloop ontvangt u van ons de
rapportage met aanbevelingen om kosten – en
natuurlijk het milieu - te besparen.

Energiebesparingsverplichtingen
De Europese richtlijn energieprestatiegebouwen
EPBD (Energy Performance of Buildings Directive)
vraagt een EED-audit. Het Klimaatakkoord brengt
een informatieplicht met zich mee over toepassing
van Erkende Maatregelenlijst energiebesparing.
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Scan met uw camera de QR-code om naar onze
website te gaan.
Hier vindt u informatie over al onze diensten,
referenties van eerder uitgevoerde projecten en
antwoord op veel gestelde vragen. U kunt hier ook
meteen een offerte aanvragen.

Conditiemetingen volgens NEN 2767
U wilt meer inzicht in de technische kwaliteit van
een gebouw en de bijhorende installaties, zodat
u de onderhoudsplanning en -begroting kunt
opstellen of zodat u goede afspraken tussen
gebouweigenaar en onderhoudspartij kunt
maken?

De methodiek van de NEN 2767 gebruiken we
eveneens om een meerjarenonderhoudsplanning
(MJOP) op te stellen, rekening houdend met de
randvoorwaarden van de opdrachtgever.

0(nul)-meting
De conditiescores geven bij de start van een
nieuw onderhoudscontract een objectief beeld
van de staat en omvang van de installaties en
het gebouw. Zo weten gebouweigenaren en
onderhoudspartijen precies waar ze aan toe zijn.

Meerjarenonderhoudsplanning
Duidelijk en transparant bepalen wij de
conditiescore van de bouw- en installatiedelen.
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Parkstad Inspecties
Locatie Schinnen
Breinderveldweg 11
6365 CM Schinnen
Locatie Den Bosch
Hedikhuizerweg 9
5222 BC Den Bosch

088-4677300
info@parkstad-inspecties.nl
www.parkstad-inspecties.nl

Wij zijn Parkstad Opleidingen
Dé academie voor veilig werken.

Schinnen en Den Bosch

Parkstad Opleidingen is een zusterorganisatie

Onze opleidingen vinden plaats op twee locaties

van Parkstad Inspecties. Wij leiden inspecteurs

in het land namelijk in het Zuid-Limburgse

en monteurs op voor inspectie en onderhoud van

Schinnen en in het landelijk centraal gelegen

technische installaties.

Den Bosch. Incompany-opleidingen verzorgen we

Daarnaast leren wij medewerkers van

desgewenst op locatie bij onze opdrachtgevers.

opdrachtgevers veilig werken met deze

Ervaren, enthousiaste en gecertificeerde

installaties.

praktijkdocenten staan voor de groep.

Door onze hoge kwaliteitsstandaard mogen wij

Superhelden Noor en Ties

examens afnemen volgens landelijk erkende

Trots zijn wij op onze superheden Noor en Ties.

standaarden als SCIOS en STIPEL (deze laatste

Zij verbeelden onze rol in de samenleving en

onder toezicht van Aestimavi).

richting onze studenten en hun werkgevers.
Onbevangen (=onafhankelijk), als superheld

Voor meer informatie over inspectie- en

(=deskundig) én met een vriendelijke uitstraling

adviesbureau Parkstad Inspecties

(=betrokken).

draait u deze brochure om.
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Welke opleidingen?
De locaties beschikken over eigentijdse practicum

Examens SCIOS Scopes 1 t/m 10 en 12

lokalen, zijn goed bereikbaar en beschikken over

Wij zijn door SCIOS erkend als officieel

voldoende parkeerplaatsen.

examenbureau en wij nemen de door SCIOS

‘Ook voor NEN 3140 en NEN 1010
instructies kunt u bij ons terecht’.

goedgekeurde examens af voor de:
·	
Scopes 1 t/m 7c: voor stookinstallaties en

Door de dynamiek in de techniek, onze
inspanningen en het overnemen van TKC

brandstofleidingen, zowel voor Periodiek

Opleidingen is ons aanbod groot en groeit dit nog

Onderhoud (PO), Periodieke Inspecties (PI) en
Eerste of Bijzondere Inspecties (EBI);

steeds.

·	
Scopes 8, 9 en 10: inspectie van elektrische

Wij leiden in ieder geval kandidaten op volgens de

installaties en arbeidsmiddelen;

hiernaast genoemde examens. Dit doen wij door

·	
Scope 12: inspectie van zonnestroominstallaties.

middel van incompany-opleidingen en individuele
opleidingen: op maat of bij open inschrijving.

Informatie en aanmelden
Op de website van Parkstad Opleidingen vindt u
alle informatie over de specifieke opleidingen, de
tijdsinvestering, de kosten en het lesrooster. Via

STIPEL-examens (onder auspiciën van
Aestimavi): veilig werken met elektra
volgens NEN 3140 in de rol van:

Voor een actueel aanbod verwijzen wij u graag
naar onze website: www.parkstad-opleidingen.nl.

de website kunt u een offerte aanvragen of direct
aanmelden, zodat u of uw medewerkers verzekerd
zijn van deelname op de door u gewenste datum.

·	
IV (Installatieverantwoordelijke):

opleiding, hercertificering, (her-)instructie;
·	
W V (Werkverantwoordelijke):

opleiding, hercertificering, (her-)instructie;
·	
VP (Vakbekwaam Persoon):

opleiding, hercertificering, (her-)instructie.
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Mocht u nog vragen hebben?
Onze accountmanagers en de medewerkers
opleidingen staan u graag te woord.
Telefonisch 088-4677373 of via mail
info@parkstad-opleidingen.nl.
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Maak de sprong naar onze website door
met uw camera de QR-code te scannen.

Parkstad Opleidingen
Locatie Schinnen
Breinderveldweg 11
6365 CM Schinnen
Locatie Den Bosch
Hedikhuizerweg 9
5222 BC Den Bosch

088-4677373
info@parkstad-opleidingen.nl
www.parkstad-opleidingen.nl

