
Vraagt u zich wel eens af wat 

het gevolg van een niet goed 

onderhouden elektrische 

installatie kan zijn voor uw 

bedrijfsproces? Of maakt u zich  

zorgen over de vraag of de 

verantwoordelijkheid die uw 

organisatie heeft ten aanzien 

van veiligheid van de elektri-

sche installatie op de juiste 

wijze is belegd? Aarzel dan 

niet en laat u vrijblijvend 

door Hoogspanning Services 

informeren over de mogelijk-

heden van ondersteuning bij 

dit soort vragen.

Uw installatie in goede handen
Hoogspanning Services 

Bij Hoogspanning Services gaat de dienstverlening net zo ver als u wilt. 

Van het nauwkeurig uitvoeren van jaarlijkse inspecties aan uw installaties 

tot het verzorgen van de complete dienstverlening, inclusief financiering, 

verduurzaming, sparepart beheer en energielevering. U heeft de regie. 

Dus u bepaalt in hoeverre wij ons ontfermen over het beheer en onderhoud 

van uw installaties. 



hoogspanning.nl@engie.com

engie-services.nl/hoogspanning

Onze aanpak

Op ieder moment een veilige, 

beschikbare en betrouwbare 

elektriciteitsvoorziening. Dat is niet 

zo vanzelfsprekend als het lijkt. 

Certificering, NEN-3840 en landelijke 

regelgeving ontwikkelen voortdurend 

en ook komen er steeds nieuwe 

innovatieve meetmethoden op de 

markt. Hoogspanning Services volgt 

deze ontwikkelingen op de voet, 

zodat u zich kunt concentreren 

op de primaire processen waarin 

u uitblinkt. 

Dienstverlening die bij u past 

Hoogspanning Services weet uit 

ruime ervaring dat er verschillen zijn 

in voorkeuren die klanten hebben 

met betrekking tot hun installaties. 

Zo wil de een graag volledig worden 

ontzorgd, terwijl een ander juist 

graag de controle zoveel mogelijk 

in eigen beheer houdt, maar wel 

gebruik wil maken van onze expertise. 

Bij ons bepaalt u daarom welke 

dienstverlening het beste bij u past. 

En wij ondersteunen u in deze 

keuzes met advies gebaseerd op 

zowel onze technische kennis als 

op onze jarenlange ervaring bij 

verschillende klanten. Eén garantie 

krijgt u sowieso: als onze specialisten 

uw terrein betreden, zullen ze te 

werk gaan met de zorgvuldigheid 

en betrokkenheid alsof het om hun 

eigen installaties gaat.  

NEN-inspecties 

Voor de betrouwbaarheid en beschik-

baarheid van uw hoogspannings-

installaties is het van het grootste 

belang dat deze in lijn met NEN-3840 

regelmaat geïnspecteerd worden. 

Onze inspectiemethodieken zijn: 

visueel, thermografisch en ultrasound. 

Preventief en predictief onderhoud 

De kern van preventief en predictief 

onderhoud vormt het vaststellen van 

de daadwerkelijke conditie van een 

installatie door middel van inspecties 

en metingen. Zo kan vooraf bepaald 

worden wanneer een onderdeel van 

een installatie aan vervanging toe is. 

Bij preventieve inspectiemethoden 

kunt u denken aan lagerinspecties, 

Partiële deelontladings- (PD) en Power 

Quality-metingen. 

Installatieverantwoordelijkheid 

De Nederlandse veiligheidsnormen 

voor elektrische installaties, de 

NEN-3140 en NEN-3840, verplichten 

om voor elektrische installaties en 

-arbeidsmiddelen een installatie-

verantwoordelijke te hebben of aan 

te wijzen. Hoogspanning Services 

kan deze verantwoordelijkheid 

afhankelijk van uw wens volledig of 

gedeeltelijk van u overnemen. 

Meerjarige onderhoudsbegroting 

Een meerjarige onderhoudsbegroting 

is van belang om uw onderhouds-

activiteiten optimaal te plannen zodat 

u niet voor financiële verrassingen 

komt te staan. Hoogspanning Services 

heeft jarenlange ervaring met het 

maken van meerjarige onderhouds-

begrotingen voor klanten.

24/7 storingsdienst 

Ondanks alle maatregelen kan het 

voorkomen dat een installatie toch 

onverwacht uitvalt. Dankzij  onze 

24/7 storingsdienst is er altijd een 

vakman beschikbaar om deze storing 

zo snel mogelijk te verhelpen. 

Verhuur installaties 

Het zelf beheren van een hoog-

spanningsinstallatie brengt personele 

beschikbaarheid, fluctuerende budget-

ten en verantwoordelijkheden met 

zich mee. Hoogspanning Services kan 

uw installatie overnemen waardoor u 

geheel wordt ontlast van vele zorgen 

in ruil voor een vast tarief per jaar. 

Advies & consultancy 

Onze specialisten komen veel soort-

gelijke vragen tegen met betrekking 

tot verduurzaming, veranderende 

wet- en regelgeving, het optimaliseren 

van onderhoudsplanningen en het 

uitvoeren van vervangingen. U kunt 

altijd bij ons terecht voor specialistisch 

advies omtrent de bedrijfsvoering 

van uw elektrische installaties. 

Hoogspanning-as-a-Service 

Naast traditioneel onderhoud en 

beheer biedt Hoogspanning Services 

een aantal pakket oplossingen: 

Recharged, Energized en Full Power. 

Dit zijn abonnementsvormen waarmee 

u bent verzekerd van de best passende 

elektriciteitsvoorziening als dienst, 

uiteraard afhankelijk van uw behoefte. 

Waarom Hoogspanning Services? 

Hoogspanning Services heeft 

specialisten in huis die over een schat 

aan ervaring beschikken met uit-

eenlopende installaties binnen veel 

verschillende bedrijven. Denk aan 

productielocaties in de chemische- en 

foodindustrie, energiecentrales, 

netbeheerders, maar ook aan zieken-

huizen, windparken en datacenters. 

Meer weten? 

Naast Onderhoud & Beheer heeft 

Hoogspanning Services veel meer in 

huis. Wilt u meer weten over onze 

dienstverlening wat betreft hoog- en 

laagspanningsinstallaties? Neem dan 

vrijblijvend contact met ons op of 

bezoek ons online.


