
Ondergetekende, hierna te noemen de opdrachtgever, geeft hierbij opdracht aan E-Control om een “SCIOS Scope 10 
inspectie en/of NTA8220” uit te voeren volgens de geldende eisen. 

De werkzaamheden zullen conform de op het moment van opdrachtverstrekking geldende tarieven worden gefactureerd 
aan het door u opgegeven factuuradres, zie onderstaande tarieven.

Mochten er verschillen zijn tussen opgave en opname van het bruto vloeroppervlak en/of verdeelinrichtingen, dan zullen  
we dit op basis van nacalculatie verrekenen. De meerprijs voor iedere extra verdeelinrichting bedraagt € 50,00.

E-Control kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defect geraakte componenten, schade door uitvallen van de 
spanning  aan componenten, alsmede verlies van productieuren naar aanleiding van de inspectiewerkzaamheden.

Op al onze opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, voor vragen kunt u bellen naar 0593 820 202. info@keuringservicenederland.nl

Opdrachtbevestiging 

Voor het uitvoeren van metingen is het noodzakelijk dat de installatie enige tijd spanningsloos wordt gemaakt. Dit in 
verband met het veilig kunnen uitvoeren van de visuele controle en het uitvoeren van metingen en beproevingen. Dit zal 
in goed overleg tussen u en de inspecteur worden uitgevoerd.

Agro  MKB
(Groot, midden en klein bedrijf) 

0 - 1.000 m2

1.001 - 2.000 m2

2.001 - 3.000 m2

3.001 - 4.000 m2

4.001 - 5.000 m2

5.001 - 6.000 m2

6.001 - 7.000 m2

7.001 - 8.000 m2

8.001 - 10.000 m2

10.001 - 12.000 m2

0 - 250 m2

251 - 500 m2

501 - 1.000 m2

1.001 - 1.500 m2

1.501 - 2.000 m2

2.001 - 2.500 m2

2.501 - 3.000 m2

3.001 - 3.500 m2

3.501 - 4.000 m2

4.001 - 4.500 m2

¤ 465,00
¤ 555,00
¤ 695,00
¤ 785,00
¤ 925,00
¤ 1.015,00
¤ 1.155,00
¤ 1.245,00
¤ 1.475,00
¤ 1.655,00

(2)
(2)
(3)
(3)
(4)
(4)
(5)
(5)
(6)
(6)

*

(2)
(2)
(3)
(3)
(4)
(4)
(5)
(5)
(6)
(6)

*

(2)
(2)
(3)
(3)
(4)
(4)
(5)
(5)
(6)
(6)

*intensief
(o.a. varkens/pluimvee/akkerbouw)

¤ 440,00
¤  505,00
¤ 620,00
¤ 685,00
¤ 800,00
¤ 865,00
¤ 980,00
¤ 1.045,00
¤ 1.225,00
¤ 1.335,00

normaal
(o.a. melkvee)

¤ 445,00
¤  515,00
¤ 705,00
¤ 845,00
¤ 1.035,00
¤ 1.175,00
¤ 1.365,00
¤ 1.505,00
¤ 1.695,00
¤ 1.835,00

Opdrachtbevestiging 
Scope 10 inspectie en/of NTA8220

Op al onze opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, voor vragen kunt u bellen naar 0345 - 47 30 88.

Adres: 
PC en plaats: 
Telefoon: 
E-mailadres:

Inspectie-adres:

.ŜŘǊƛƧŦǎƴŀŀƳΥ
Υ !ŘǊŜǎ

tC Ŝƴ Ǉƭŀŀǘǎ:
Υ ¢ŜƭŜŦƻƻƴ

9πƳŀƛƭŀŘǊes:

Schakelbevoegdheid (m.b.t. spanningsloze me n):tinge

Handtekening: 
Datum:

VeǊȊŜƪŜǊŀŀǊ: 

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier graag retourneren aan info@e-control-bv.nl. Alle genoemde tarieven zijn per adres en geldig vanaf 1-1-2021 excl. BTW.

* Verdeelinrichtingen (max.)Ja Nee

Afwijkend factuuradres en/of tenaamstelling:

.ŜŘǊƛƧŦǎƴŀŀƳΥ

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. Indien metingen buiten eerder 
genoemde tijden moeten worden uitgevoerd, wordt dit op basis van nacalculatie aanvullend in rekening gebracht. Na 
inspectie ontvangt u van ons een rapportage met de resulaten van de inspectie die met uw verzekeraar worden gedeeld.

Contactpersoon:
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