Als de bliksem zijn sporen
nalaat.
In Nederland wordt naar schatting tussen de vijftig en honderden miljoenen
euros schade geleden door de gevolgen van een directe of indirecte
blikseminslag.
De schade kan ook voor u fors in de papieren lopen!
Met behulp van een bliksem- en overspanningsbeveiligingsinstallatie kunnen
de risicos tot een minimum worden beperkt.
Rijkaart Elektrotechniek verzorgt naast advisering tevens de uitvoering van
nieuwe installaties en het onderhoud van bestaande installaties.
Met onze knowhow en jarenlange praktijkervaring beschermt u zichzelf tegen
de grillen van moeder natuur.

2

Voorkomen beter dan genezen
Naast de fysieke schade aan (bedrijfs)gebouwen door bijvoorbeeld brand beseffen maar weinig ondernemers dat de
indirecte gevolgen van blikseminslag veelal nog grotere
financiële consequenties kunnen hebben.
Complete systemen als elektriciteit, automatisering en telefonie komen plat te liggen. Het bedrijf is op geen enkele
manier meer bereikbaar, de interne bedrijfsprocessen zijn
niet langer bruikbaar, niet opgeslagen informatie is definitief
verdwenen en productieprocessen komen abrupt tot stilstand. Ieder uur& iedere dag uitval, dan wel stilstand, betekent een aanzienlijk verliespost. Tel uit je winst!

Indekken tegen gevolgen blikseminslag
En dan te bedenken dat ondernemers zich vrij eenvoudig
tegen dit soort risico's kunnen indekken ofwel 'verzekeren'
door een preventief beroep te doen op de vakkennis van de
lidbedrijven van de Vakgroep Bliksembeveiliging van uneto-

Ook als het gaat om overspanningsbeveiliging, EMC en kathodische
bescherming bent u bij de Vakgroep Bliksembeveiliging aangesloten
bedrijven aan het juiste adres.

vni. Deze groep technische specialisten, die tot de Europese
koplopers in hun vakgebied behoren, kunnen ieder bedrijf in

Risico's op voorhand beperken

Nederland beveiligen tegen de uit- en inwendige gevolgen

Het vaderlandse gezegde "Als het kalf verdronken is, dempt

van blikseminslag. De ruim dertig aangesloten bedrijven

men de put" gaat jammer genoeg ook nog veelvuldig op als

dekken inmiddels 80% van de markt af. Zij kennen de markt

het om bliksembeveiliging gaat. Pas als een bedrijf zelf direct

als geen ander. Bovendien zijn ze op de hoogte van de laatste

door bliksem is getroffen, of men schade heeft van bliksem-

technologische, vakinhoudelijke ontwikkelingen en de

inslag, die bijvoorbeeld een kilometer verderop plaatsvindt,

nieuwste installaties. Kortom, een keurkorps dat bliksem-

worden maatregelen getroffen. Mede door de voortrekkersrol

beveiligingsinstallaties levert puur op maat conform de wens

van de Vakgroep Bliksembeveiliging groeit gelukkig bij steeds

van de opdrachtgever. Voor ontwerp, installatie tot aan

meer ondernemers het besef dat het niet langer verantwoord

onderhoud is het bij de Vakgroep Bliksembeveiliging aange-

is om het zover te laten komen. Ondernemen is weliswaar

sloten bliksembeveiligingsbedrijf het juiste adres voor die

risico's nemen, maar dan wel beheersbare risico's.

ondernemer, die zich niet wil laten overdonderen door de
gevolgen van blikseminslag.

Meerwaarde Vakgroep Bliksembeveiliging
De meerwaarde van de Vakgroep Bliksembeveiliging voor

Voorzieningen tegen blikseminslag

opdrachtgevers komt op verschillende manieren tot uiting. Zo
is de vakgroep hét platform waar ondernemers kennis ver-

De bij de Vakgroep Bliksembeveiliging aangesloten bedrij-

zamelen en met elkaar uitwisselen. Die kennis over het vak en

ven brengen voorzieningen aan, die gebouwen beschermen

over elkaar gebruiken de bedrijven om het serviceniveau voor

tegen blikseminslag. Daarbij gaat het om uitwendige blik-

de opdrachtgevers constant te verbeteren. De (nieuwe) vak-

sembeveiliging, die bestaat uit een opvangrichting, koperen

kennis waarmee de aangesloten bedrijven worden 'gevoed',

draden die de bliksemstroom naar de aarde toe geleiden en

is het resultaat van speciale thema- en voorlichtingsdagen,

een aardingsysteem. Maar als het gaat om overspannings-

infobulletins en het uitgeven van technische brochures,

beveiliging, EMC en kathodische bescherming is iedere

bedrijfsbezoeken, het lidmaatschap van internationale

ondernemer bij de Vakgroep Bliksembeveiliging aange-

(branche)organisaties en de vertegenwoordiging in bijvoor-

sloten bedrijven eveneens aan het juiste adres.

beeld nationale en internationale normcommissies.
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Zakelijke schade vooral in elektronica

Totaal-leveranciers
Door hun kennis van regelgeving en techniek hebben de

Volgens inschattingen vinden er in Nederland tussen de

aangesloten bliksembeveiligingsbedrijven zich in de loop der

100.000 en 250.000 blikseminslagen per jaar plaats. Ieder

jaren ontpopt tot heuse totaalleveranciers; vanaf het ontwerp,

jaar valt er gemiddeld één dodelijk slachtoffer; over het

installatie en onderhoud en alles wat daarbij komt kijken.

algemeen een recreant. De zakelijke schade is voornamelijk

Leveranciers die met - en voor hun opdrachtgever - continu op

te vinden in de (uitval van) elektronica.

zoek zijn naar het meest ideale en efficiënte maatwerk.
Daarbij is het lidmaatschap van de Vakgroep Bliksembeveiliging voor iedere opdrachtgever de waarborg dat hij zaken
doet met de 'crème de la crème' op het gebied van blik-

Voldoen aan kwaliteitseisen

sembeveiliging en hij niet als donderslag bij heldere hemel

De Vakgroep Bliksembeveiliging is actief vertegenwoordigd in

door onaangename zaken wordt verrast.

de internationale normcommissie die bezig is met het op
schrift stellen en bepalen van de nieuwe internationale norm
(IEC-EN 62305), die begin 2005 van kracht wordt. Relevante
delen van deze internationale norm, die gericht is op de
kwaliteit van het product, worden door de inbreng van de
Vakgroep Bliksembeveiliging vertaald in het Nederlands.
Hiermee is deze informatie niet alleen toegankelijk voor de
aangesloten bedrijven, maar verschaft het eveneens inzicht
aan de opdrachtgever aan welke kwaliteitseisen de bliksembeveiligingsinstallatie moet voldoen. De opdrachtgever die
met het bij de Vakgroep Bliksembeveiliging aangesloten
bedrijf in zee gaat, is echter van meer verzekerd. Zo is (bij)
scholing één van de absolute speerpunten van de vakgroep.
Garandeerde kwaliteit dus als het om kennis gaat.

Certificatieregeling BRL 1201
Het is slechts één aspect waarbij de klant is verzekerd van
kwaliteit. Daarnaast moeten de bliksembeveiligingsbedrijven
die lid willen worden van de vakgroep voldoen aan een aantal
objectieve lidmaatschapseisen. Lidmaatschapseisen waarbij

Klant profiteert van kennis vakgroep

het begrip kwaliteit als een rode draad doorheen loopt.

Ondernemersorganisatie uneto-vni vertegenwoordigt de

Kwaliteit is ook de basis voor de certificatieregeling BRL 1201.

installatiebranche en de technische detailhandel. De ver-

De regeling beschrijft nauwgezet de manier waarop het

eniging heeft bijna 6.000 leden die samen werk bieden aan

gecertificeerde bliksembeveiligingsbedrijf conform specifieke

zon 110.000 werknemers. Daarmee is uneto-vni één van de

kwaliteitsstandaarden moet werken.

grootste werkgeversorganisaties van ons land.
De Vakgroep Bliksembeveiliging is één van de 16 vakgroe-

Opstellen arbo-modellen

pen van uneto-vni; in de vakgroep staat het ondernemen

De overheid slaat de (vak)kennis van de aangesloten blik-

centraal: de vakgroep kijkt vooruit en speelt in op

sembeveiligingsbedrijven hoog aan. Dit letterlijk en figuurlijk.

ontwikkelingen in de markt voor bliksem- en overspan-

De vakgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van spe-

ningsbeveiliging. Niet alleen ontwikkelingen op technolo-

cifiek voor haar vakgebied geldende arbo-modellen voor

gisch gebied, maar ook op het gebied van regelgeving, veilig

"veilig werken op hoogte". Aan de hand van deze modellen

werken, milieu en arbo. De kennis die de vakgroep daarbij

wordt bepaald welk arbeidsmiddel moet worden ingezet in

opdoet, komt u als belanghebbende direct of indirect ten

welke situatie om de optimale veiligheidssituatie voor de

goede.

werknemer te garanderen.

Voor meer informatie: www.uneto-vni.nl

4

On-line met veelzijdige
installatiedeskundigheid

Kennis en
Know-how

Rijkaart Elektrotechniek B.V. is voor steeds meer opdrachtgevers een aantrekke-

Rijkaart Elektrotechniek B.V. beschikt,

lijke partner. Bijvoorbeeld omdat we sinds 1928 ervaring en kennis op installa-

naast alle elektrotechnische kennis, ook

tiegebied hebben. En omdat we uitstekend zijn toegerust om zowel kleinere als

over een grote dosis knowhow op het

grotere projecten adequaat aan te pakken.

gebied van bliksem- en overspanningsbeveiligingsinstallaties.

Grote veelzijdigheid

Lid van uneto-vni

Maar wat vooral aanspreekt, is ons

Naast de advisering verzorgen wij ook

Onze werkgebieden:

veelzijdig specialisme. Die veelzijdig-

de uitvoering en inspecties van deze

 Kantoorgebouwen

heid tekent de kracht van onze organi-

specialismen. Rijkaart is lid van uneto-

 Industriële sector

satie: u kunt ons inschakelen op elk

vni waardoor u gewaarborgd bent van

 Woningbouwverenigingen

installatietechnisch gebied. Rijkaart is

een correct advies en aanleg. Door ons

 Nutsbedrijven

deskundig op alle terreinen en kan het

in te schakelen, voorkomt u materiële

 Telekomsector

gehele traject, inclusief ontwerp, turn-

en immateriële schade veroorzaakt door

 Particuliere woningen

key opleveren.

blikseminslag.

 Zorgsector

On-line met Rijkaart betekent on-line

Al 75 jaar ervaring

met veelzijdige installatiedeskundig-

Naast bliksem- en overspanning-bevei-

heid.

liging kunt u bij ons terecht voor aardingssytemen. Rijkaart Elektrotechniek
kan bogen op al ruim 75 jaar praktijkervaring. Juist in deze discipline zeer
belangrijk, aangezien het vakkundig
plaatsen van de installaties vraagt om
kennis van zaken en vooral van daken.
Bescherm uzelf tegen de grillen van
moeder natuur en schakel Rijkaart Elektrotechniek in.

Onze producten en diensten
 Adviseren

 Aardingssystemen

 Inbraakbeveiliging

 Engineren

 Onderhoud

 Brandbeveiliging

Meer Weten?

 Bliksembeveiliging

 Inspecteren

 Ontruimingsinstallaties

Bel of e-mail met R. Rijkaart

 Overspanningsbeveili-  Elektrotechnische instal- Toegangscontrole
ging

laties

Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15 - 6827 BM Arnhem
Postbus 5105 - 6802 EC Arnhem
T 026 361 16 21 - F 026 361 55 01
E info@rijkaart.nl - www.rijkaart.nl

Afdeling Bliksembeveiliging

 Camerabewaking

Telnr.: 026-3611621

 Noodverlichting

E-mail: r.rijkaart@rijkaart.nl

