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Installatieverantwoordelijkheid

Staat er een elektrische installatie op uw terrein? Dan 
heeft u in veel gevallen te maken met hoogspanning. 
Werken met hoogspanning brengt een groot risico 
met zich mee. Vanuit de Arbowet bent u 
verantwoordelijk voor veilige bedrijfsvoering van de 
elektrische installaties op uw terrein. Heeft u hiervoor 
geen bevoegd personeel in huis? Dan is het verstandig 
om een externe installatieverantwoordelijke aan te 
wijzen met kennis van zaken. Kiest u voor Kenter, dan 
heeft u alles in één keer geregeld bij een betrouwbare 
energiepartner! 

De voordelen:
√  24/7 bereikbaar bij storingen en calamiteiten  
√  Betrouwbare energievoorziening
√  Veiligheid gegarandeerd
√  Wij regelen coördinatie met uw lokale netbeheerder 
√  Specialistisch onderhoud
√  Minimaal storingspercentage 

Wat is een Installatieverantwoordelijke?
Een Installatieverantwoordelijke zorgt voor een veilige 
bedrijfsvoering van uw elektrische installaties. Onder 
bedrijfsvoering valt onder andere het onderhoud, 
gebruik, de veiligheid, inspectie en het beheer van de 
installatie. Kenter heeft de juiste mensen en middelen 
om deze werkzaamheden uit te voeren. We werken 
volgens netbeheerrichtlijnen en de normen NEN 3140 

en NEN 3840 waardoor we makkelijk samenwerken 
met uw lokale netbeheerder en uw eigen installateur.

Alle merken
Kenter heeft kennis van vrijwel alle gangbare merken 
schakelinstallaties en transformatoren, zoals ABB, 
Siemens, Eaton, Schneider, SGB, IEO en nog veel meer. 
Ook hebben we reserveonderdelen voor oudere 
installaties en kunnen we deze optimaal onderhouden 
voor een maximale gebruiksduur.

Waarom kiezen voor Kenter?
Kenter laat energie werken. Dat doen we met 
betrouwbare meetdiensten en innovatieve 
energievoorzieningen voor grootzakelijke klanten. Nu 
al helpen wij ruim 28.000 relaties door heel Nederland 
om kostenbewust en duurzaam te ondernemen. U 
kunt rekenen op de expertise van meer dan 300 
specialisten. We kennen de eisen van uw lokale 
netbeheerder en verzorgen het complete traject. Van 
ontwerp tot realisatie, Kenter regelt het voor u. 

Meer informatie?
Ontvangt u graag meer informatie? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op via: 
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