
 

 

 
 

NEN 2767 CONDITIEMETING 
 

 

De NEN 2767 conditiemeting is dé methodiek voor 

het uniform en objectief bepalen van de staat van 

bouw- en installatiedelen van objecten.  

Doormiddel van het vaststellen van gebreken en 

risico’s aan installatiedelen krijgt u inzicht in de 

technische staat van uw installaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E:   info@x-spection.nl 
I :   www.x-spection.nl 

 
• Scope 8 inspecties • Scope 10 inspecties • Scope 12 inspecties • NEN 2767 inspecties • Meerjaren onderhoudsbudgetteringen  • 
QuickScans wet- en regelgeving • QuickScans onderhoudskwaliteit • 

 
 

 
 

Onze werkwijze  

 
Inspectieplan NEN 2767 

 

Alvorens we starten met de inspectie zullen we een inspectieplan opstellen. Hierin leggen we samen met u 

belangrijke zaken vast zoals de omvang van de inspectie, de gewenste conditie van de installatiedelen en word 

er een aspect prioriteitenmatrix opgesteld. Ook leggen we vast op welke wijze het gebrek verval wordt 

meegenomen. 

 

Inspectie 

 

   Als u akkoord geeft op het inspectieplan zullen we overgaan naar de inspectie. Tijdens het inspecteren zullen 

we een fotorapportage maken (er zullen geen foto’s van mensen, namen en bedrijfsgevoelige informatie 

worden gemaakt). De inspectie in een non destructieve audio visuele inspectie. Dit houd in dat we tijdens de 

inspectie geen installaties demonteren, we luisteren en kijken naar de installaties en constateren op deze wijze 

al dan niet gebreken en/of risico’s. 

 

Inspectierapport 

 

De uitkomsten zullen we vastleggen in een inspectierapport. In dit rapport word er een installatieoverzicht 

weergegeven inclusief foto’s en eventuele reverentie nummers. De conditiescore met de waargenomen 

gebreken en de herstelwerkzaamheden zullen hier ook in worden weergegeven. Evenals de waargenomen 

risico’s vanuit het aspect prioriteitenmatrix .   

Doormiddel van deze inspectie creëert u inzicht in zowel de technische als de financiële staat van uw 

installatiedelen. En is een aanvulling op uw meerjarenonderhoudsplan. Dit samen geeft u de inzichten om 

weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot uw installatiedelen.  
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