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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. 

De  NEN 3140 ? 

De NEN 3140 “bedrijfsvoering van elektrische installaties – laagspanning, is een 
Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij 
of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Per april 2011 is de 
huidige norm van kracht. Het toepassingsgebied is elektrische installaties, 
machines en gereedschappen. Toegepast in fabrieken, kantoren, woonhuizen, 
bouwplaatsen, schepen enzovoorts. Het betreft hier spanningen onder de 1000 
Volt wisselspanning en 1500 Volt gelijkspanning. 
 
De NEN 3140 versie 1998 was de Nederlandse aanvulling op de algemene 
bepalingen van de Europese norm NEN-EN 50110. In de bundel “bedrijfsvoering 
van elektrische installaties 1998” zijn deze normen samengevoegd. Hierdoor zijn 
zij praktisch werkbaar op het terrein van laagspanning. Voor het 
hoogspanningsgebied is de NEN 3840 samen met de NEN-EN 50110 van 
toepassing. In april 2011 is de nieuwe NEN 3140; 2011 onder deze naam 
uitgekomen. De normen NEN-EN 50110 en NEN 3140 zijn nu volledig met elkaar 
geïntegreerd. De belangrijkste reden van deze vernieuwing is het beter leesbaar 
maken van de norm. 
 
 

 

 

Tariefstelling NEN 3140; 2011 Inspecteren 
 
Tarief training : € 325,-   Excl BTW per persoon. Bij 5 of meer personen 

 stellen wij graag een aparte offerte voor u op.  
 
Duur training : 2 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 op het Cottus 

   trainingscentrum te Heerenveen.  
 
Certificaat : Ja, deelnamecertificaat met trainingsinhoud. 
 
Lesmateriaal  : Ja, naslagwerk NEN 3140 presentatie in map. 

Trainingsinhoud  NEN 3140; 2011 Inspecteren  
 
Bedoeld voor  
Deze  training is specifiek bedoeld voor personen of medewerkers van 
elektrotechnische installerende bedrijven die na het voltooien van een installatie 
deze willen inspecteren en testen conform de geldende regels van de NEN 3140 
en NEN 1010. Tevens is deze cursus ook nuttig als u naast het inspecteren van 
installaties te maken heeft met de keuring van elektrische arbeidsmiddelen zoals 
ze vermeld staan in de NEN 3140. 
 
Inhoud training 
Deze training zal kennis en inzicht verschaffen over hoe men een 
elektrotechnische installatie oplevert en test. Stap voor stap zal de docent 
uitleggen hoe een installatie-inspectie te werk gaat en hoe een rapport s van het 
testen van een elektrotechnische installatie wordt opgesteld.   Tevens zal er 
aandacht worden gegevens aan hoe men ook omgaat met het testen van 
elektrische arbeidsmiddelen zoals dit wordt beschreven in de NEN 3140. 

 
Vooropleiding  
Kennis van elektrotechniek en de NEN 1010 en NEN 3140 is een pre gezien de 
technische termen en begrippen die de revue passeren. 
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