For English language see other side

SAMEN HOUDEN WE HET

VEILIG

advies bij energiebesparing

Zo voert Invent inspecties uit met inachtneming van de gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers.

VOORBEREIDING

1

Voor het bezoek ontvangt u een brief
waarin staat in welke periode de inspectie
plaatsvindt en wat u kunt verwachten.

2

Als de inspectie niet bij u kan
plaatsvinden, vragen wij u binnen 2 dagen
na ontvangst van de brief contact op te
nemen met Invent.

3

De inspecteur draagt bedrijfskleding van
Invent en kan zich legitimeren. Vraagt u
daar gerust naar!

1,5

1,5m

TIJDENS DE INSPECTIE

4

De inspecteur heeft zijn veiligheidshandelingen
genomen (handen gedesinfecteerd en desgewenst handschoenen aan en/of mondkapje
voor). Hij belt bij u aan en houdt 1,5 m afstand.

1,5m

5

1,5m

U doet de deur open. De inspecteur vraagt of hij bij u de inspectie mag komen uitvoeren zowel
binnen in de woning als van buiten. Tevens wordt er kort verteld welke onderdelen geïnspecteerd
moeten worden en dat er foto’s gemaakt worden van die onderdelen.

Akkoord: De inspecteur gaat naar binnen
JA1,5mBij
NEE
en begint zijn inspectie.
1,5m

Bij niet akkoord: De inspecteur wenst u
een prettige dag en vertrekt.

1,5m

1,5m
1,5m

6

Tijdens de inspectie houdt de inspecteur
1,5 m afstand. U hoeft geen koffie of thee
aan te bieden.

1,5m

7

1,5m
De volgende onderdelen worden o.a.geïnspecteerd:

Buiten:
• vastlegging huisnummer
• constructiediktes en
maatvoering
• gevelisolatie
• dakisolatie
• ventilatie
• beglazing
• zonwering
• buitenunits
• afvoeren van de installatie
en eventuele zonnepanelen

9

Voelt u zich tijdens de inspectie toch
niet veilig? U kunt dan aangeven dat de
inspectie wordt afgebroken en de inspecteur zal de woning verlaten.

1,5m

10

De inspecteur mag
uw eigen1,5m
dommen niet verplaatsen en
zal u vragen om iets te verplaatsen als dit nodig is.

Binnen:
• ruimteafmetingen
• afmetingen kozijnen
• constructiediktes
• vloerisolatie
• gevelisolatie
• dakisolatie
• ventilatie (unit)
• Installatie incl.
verloop leidingen
en verwarmings- en
koeltoestellen.

1,5m

AFRONDING

8

Als de inspectie is afgerond, geeft de
inspecteur dit aan en vertrekt. U wordt
bedankt voor uw medewerking en geduld.

1,5m

11

Na de inspectie neemt de inspecteur weer
de nodige veiligheids- en hygiënemaatregelen.

1,5m

1,5m

CONTACT:

Deze werkwijze wordt door de inspecteurs van Invent gehanteerd.
Door zo samen te werken, kunnen we op een veilige manier onze werkzaamheden uitvoeren!

E-mail:
info@invent.nl
Whatsapp: 06 - 83 80 84 65
Telefoon: 0593 - 54 10 45

Ossebroeken 26
9411 VR Beilen
www.invent.nl

SAFE
TOGETHER WE KEEP IT

Voor Nederlands, zie andere zijde

advice on energy saving

Invent carries out inspections for the health and safety of you and our employees.

PREPARATION

1

Before the visit you will receive a letter
stating in which period the inspection
takes place and what you can expect.

2

If the inspection cannot take place with
you, we ask you to contact Invent within 2
days of receipt of the letter.

3

The inspector wears Invent work clothing
and can identify himself. Do not hesitate
to ask!

1,5

1,5m

DURING THE INSPECTION

4

The inspector has taken his safety actions
(disinfected hands and, if desired, gloves and /
or mask). He rings the bell and keeps a distance of 1.5 m.

1,5m

5

1,5m

You open the door. The inspector asks if he can carry out the inspection at your home, both inside
and outside. It is also briefly told which parts must be inspected and that photos are taken of those
parts.

By Agreement: The inspector goes in and
YES
NO
begins his inspection.
1,5m 1,5m

If you do not agree: The inspector wishes
you a nice day and leaves.

1,5m

1,5m
1,5m

6

During the inspection, the inspector keeps
a distance of 1.5 m. You don’t have to
offer coffee or tea.

1,5m

7

1,5m among
The following components are inspected,
others:

Outside:
• recording house number
• construction thicknesses
and dimensions
• facade insulation
• roof insulation
• ventilation
• glazing
• sun protection
• outdoor units and removal
of the installation and any
solar panels

9

Do you not feel safe during the inspection? You can then indicate that the inspection will be canceled and the inspector will
leave the house.

1,5m

10

The inspector is 1,5m
not allowed
to move your belongings and
will ask you to move something if necessary.

Inside:
• room dimensions
• frame dimensions
• construction thicknesses
• floor insulation
• facade insulation
• roof insulation
• ventilation (unit)
• Installation incl. Pipes
and heating and cooling
appliances.

1,5m

AFRONDING

8

When the inspection is completed, the
inspector indicates this and leaves. Thank
you for your cooperation and patience.

1,5m

11

After the inspection, the inspector again
takes the necessary safety and hygiene
measures.

1,5m

1,5m

CONTACT:

This method is used by Invent inspectors.
By working together this way, we can safely carry out our work!

E-mail:
info@invent.nl
Whatsapp: 06 - 83 80 84 65
Telephone: 0593 - 54 10 45

Ossebroeken 26
9411 VR Beilen
www.invent.nl

