In beeld

De kippen op het bedrijf van de familie Jansen
leggen eieren voor de farmaceutische industrie.
Dat betekent dat de hygiëneregels streng zijn.

Boer zoekt veiligheid
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Een mankement aan de elektrische installatie is een veel voorkomende oorzaak van brand. Een goed onderhouden installatie
kan veel narigheid voorkomen. Dat geldt ook voor ondernemers.
Daarom biedt PinC Agro, de risico- en preventiespecialist van
Achmea Agro, inspecties aan bij agrarische klanten van Interpolis
en Avéro Achmea. We namen een kijkje.
TEKST: marjan van wijngaarden

PinC Agro voerde al meer dan duizend elektrakeuringen uit. Bijvoorbeeld bij het bedrijf
van Jan Jansen in Schildwolde. Samen met zijn vrouw, dochter en schoonzoon heeft hij
een pluimvee- en een akkerbouwbedrijf. Het gaat om 40.000 leghennen en 80 hectare
suikerbieten, tarwe en aardappelen.
De elektrakeuringen worden uitgevoerd door PinC Agro ingehuurde externe deskundigen.
Jan Jansen was tevreden over het keuringsbezoek. “Goed om te horen dat er bij ons geen
situaties zijn die direct gevaar opleveren. Wel was er een aantal punten voor verbetering.
Daar kan onze installateur mooi mee aan de slag.”

Dirk kijkt of alle elektra is aangesloten
volgens de normen. En of alle onderdelen
heel zijn. Ondernemer Jan Jansen
kijkt nieuwsgierig mee.

Dirk Klompmaker van elektrotechnisch
bureau Synorga voert de keuring uit.
Hij pakt de apparatuur die hij nodig
heeft uit zijn auto.

Met een warmtebeeldcamera kan Dirk
zien of een onderdeel in de installatie
te warm wordt. Dat zou de kans op
brand vergroten.
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Op weg naar de stallen.

Dirk meet de lengte en de kwaliteit van de
bekabeling. Als de bekabeling te lang is,
of van slechte kwaliteit, dan springt de zekering
bij overbelasting.

Jan en Dirk nemen afscheid. Jan krijgt
het keuringsrapport binnenkort via
PinC Agro. Na het oplossen van de
gebreken, vastgelegd in het rapport, is
hij weer goed verzekerd bij Interpolis.

