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Cottus  
Cottus is dé specialist op het gebied van technische dienstverlening. Cottus heeft 
jarenlange ervaring in het opleiden, begeleiden, detacheren en uitzenden van technici bij 
hoogwaardige opdrachtgevers. Cottus is hierdoor met haar verschillende labels; Cottus 
Vakschool, Cottus Engineering, Cottus Industrie en Cottus Installatietechniek, de norm 
voor bedrijven en technici op middelbaar en hoger niveau. Kwaliteit en vakmanschap 
staan bij ons voorop, wat onze opdrachtgevers en medewerkers terug zien in onze eigen 
Cottus Vakscholen. De mythische reus Cottus met honderd handen en vijftig hoofden uit 
de Griekse mythologie staat bekend om zijn kracht en strijdlust. De naam Cottus heeft dan 
ook een belangrijke symbolische betekenis die naadloos aansluit op de kernwaarden van 
onze organisatie: Ondernemend, Nuchter, Persoonlijk, Betrokken en Bekwaam. 
 

Cottus, omdat techniek een vak is. 

Bel ons : 0800-844 0 844  Mail ons : opleidingen@cottus.nl
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               Kijk op www.cottus.nl voor meer informatie. 

Tariefstelling NEN 1010; 2007  basistraining 
 
Tarief training : € 590,-   Excl BTW per persoon. Bij 5 of meer personen 

 stellen wij graag een aparte offerte voor u op.  
 
Duur training : 4 dagdelen  (overdag op 1 werkdag (dagdeel I / II) of 
    (avonds  in 2 avonddelen  (dagdeel III). 
 
Groepen : Vanaf 4 personen tot 14 personen. Vanaf 5 personen stellen  
    wij graag een aparte offerte voor u op. 
 
Trainingslocatie : Door het hele land of Inhouse bij de klant of bij Cottus 

   Vakschool te Heerenveen.  
 
Certificaat : Ja, deelnamecertificaat met trainingsinhoud. 
 
Lesmateriaal  : Ja, naslagwerk NEN 1010 presentatie in map. 

Trainingsinhoud  NEN 1010; 2007  basistraining 
 
Bedoeld voor  
Deze  training is bedoeld voor personen of medewerkers van elektrotechnische 
installerende of ontwerpende bedrijven die (wederom) een goed basisinzicht 
willen verkrijgen in de NEN 1010 norm “veiligheidsbepalingen voor 
laagspanningsinstallaties” . Deze training zorgt ervoor dat de algemene kennis 
van de norm wederom actief aanwezig is en daardoor u ook weet welke 
onderwerpen waar te vinden zijn.  Naast de NEN 1010; 2007 worden de 
correctiebladen C1 2008 ook integraal behandeld. Ook zal er uitvoerig aandacht 
aan de NPR 5310 worden geschonken. 
 
Inhoud training 
De training zal kennis en inzicht geven over alle hoofdstukken van de norm! Stap 
voor stap zal de docent de norm bespreken en elk hoofdstuk de essentie 
bespreken en die laten zien door middel van voorbeelden en ondersteund door 
rekenmodellen. Tevens zal de docent ook aandacht spenderen aan 
kabelberekeningen. 

 
Vooropleiding  
Kennis van elektrotechniek is een pre gezien de technische termen en begrippen 
die de revue passeren. 
 
 
 
 

De  NEN 1010? 
De NEN 1010  is een reeds Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laag-
spanningsinstallaties gebruikt door de elektrotechnische installatiebranche. NEN 
normen zijn geen wetten maar afspraken, praktische richtlijnen die voor en door 
de markt zijn gemaakt. Deze afspraken bevatten de minimumveiligheidseisen 
waaraan laagspanningsinstallaties in de woning- de utiliteitsbouw en in de 
industrie moeten voldoen. Het auteursrecht ligt bij de NEN ( NEderlands Norm). 
NEN normen zijn geen algemene verbindende voorschriften. Gebruik van de NEN 
1010 norm wordt aanbevolen via de woningwet, het bouwbesluit en de regeling 
bouwbesluit.  De norm is van toepassing op elektrische installaties van o.a.  

 woningen en kantoren 

 gebouwen/terreinen bedoeld voor openbare/industriële doeleinden 

 ruimten en terreinen bedoeld voor landbouw, veeteelt of tuinbouw, 
geprefabriceerde gebouwen 

 caravans , logiesverblijven en daarvoor bestemde terreinen 

 bouwterreinen, tentoonstelling- en kermis- en andere tijdelijke 
installaties 

 jachthavens  en buitenverlichting. 
 
Dit alles geldt tot 1000 volt wisselspanning of 1500 Volt gelijkspanning.  
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