
SCIOS Scope 10 (NTA 8220)
Inspectie van elektrotechnisch materieel 
op brandveiligheid!

Over Paree
Wij luisteren naar uw wensen en eisen. 

Vervolgens adviseren en leveren we u 

oplossingen die perfect aansluiten bij 

uw  bedrijfsprocessen.

We zijn gespecialiseerd in industriële 

automatisering, elektro, beveiliging, 

telecom, IT en een combinatie van deze 

diensten. Door onze innovatieve en 

actieve werkwijze kunnen we rekenen 

op een groot aantal loyale klanten in zeer 

diverse sectoren, van klein tot groot en 

van ‘s-Heerenhoek tot China.

We zijn 24/7 bereikbaar voor optimale 

service en beheer. Met meer dan 90 jaar 

kennis en ervaring en 165 vakmensen 

die meedenken met onze klanten, staan 

we garant voor effi  ciënte en eff ectieve 

projectrealisaties.

Graag maken we kennis met u.

Meer weten?
Neem contact op met

ons team inspecties

0113-35 24 40 

eb@paree.nl 

SCIOS Scope 10 is op verzoek van het Verbond voor Verzekeraars ontwikkeld. 

De verzekeringsbranche dringt bij verzekerden aan op het periodiek uitvoeren 

van de gecertifi ceerde brandrisico-inspectie om zo te voldoen aan de 

polisvoorwaarden. Al geruime tijd voeren wij de veiligheidsinspecties SCIOS 

Scope 8, 9 en 10 uit.

Wat houdt een brandrisico inspectie SCIOS Scope 10 in?

• Inspectie van uw elektrische installatie en risicovolle elektrische apparaten

• Visuele inspectie 

• Maken foto’s risicovolle situaties

•  Uitvoeren verschillende metingen en testen

(o.a. infraroodopnames van de verdeelinrichtingen)

• Uitgebreid advies over eventuele geconstateerde afwijkingen

Let op! Een SCIOS Scope 10 inspectie onderzoekt andere zaken dan een NEN 3140/Scope 

8 inspectie waarbij ook het aanraakgevaar wordt meegenomen. Om aan de Arbowet te 

voldoen moet u tevens een NEN3140/Scope 8 inspectie laten uitvoeren.
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Ook voor de brandrisico-inspectie 

SCIOS Scope 10 kunt u bij Paree 

terecht! Wij zijn gecertifi ceerd om 

deze belangrijke inspectie aan uw 

elektrisch materieel (installatie en 

materiaal) uit te voeren.



Uw specialist voor NEN 3140, NEN 1010, 
SCIOS Scope 8, 9 en 10 inspectie van uw 
elektrische installatie en gereedschap.

Zorg dat uw 
elektrotechnisch 
materieel 
(brand)veilig is!
Wij luisteren naar uw wensen en eisen. 

Wij behoren bij Paree tot de eerste 9 

gecertifi ceerde aanbieders in Nederland 

die deze belangrijke (en vaak verplichte) 

SCIOS Scope 8, 9 & 10 inspecties 

verrichten. En daar zijn wij trots op!

NEN3140 Installatie en Arbeidsmiddelen:

De Arbowetgeving verplicht een werkgever om voor zijn werknemers een 

(elektrische) veilige werkomgeving te realiseren. Dit geldt voor de vaste 

elektrotechnische installaties als ook de elektrische arbeidsmiddelen.

Wij hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van deze NEN 3140 inspecties. 

Om onze hoge kwaliteit van inspecteren te waarborgen, hebben wij ons tevens 

aangesloten bij de SCIOS certifi catieregeling.

SCIOS Scope 8, 9 en 10 (NTA 8220)

Aangezien verzekeraars bij brand, ongevallen en andere calamiteiten de 

schade in veel gevallen uitkeren, stellen zij in toenemende mate preventieve 

veiligheidsinspecties verplicht. Voor verzekeraars zijn inspecties, uitgevoerd door 

vakbekwame gecertifi ceerde inspecteurs, steeds vaker een eis. Graag voeren wij deze 

veiligheidsinspecties SCIOS 8, 9 en 10 (NTA 8220) voor u uit.

Paree B.V. | Werrilaan 8 | 4453 CC, ’s-Heerenhoek | T 0113 - 35 24 40 | E info@paree.nl | www.paree.nl

Meer weten?
Neem contact op met

ons team inspecties

0113-35 24 40 

eb@paree.nl 
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