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NEN 1010-6:1997 en NEN 1010-0:1997
Hierbij bent u in het bezit gekomen van NEN 1010-0:1997. Dit houdt in dat u het deel 0 dat u ontving in het pakket
NEN 1010 vijfde druk moet vervangen door NEN 1010-0:1997. NEN 1010-0:1997 bevat behalve nieuwe informatie
ook alle nog relevante informatie uit deel 0 van de vijfde druk.

Correctieblad

Nederlandse

or

NEN 3140/C1

ev

be

Laagspanningsinstallaties –
Bepalingen voor veilige
werkzaamheden, inspectie
en onderhoud

Pr

Low voltage installations – Provisions for safe works,
inspections and maintenance

iew

In NEN 3140, 2e druk, april 1991, gelden de volgende correcties:
Blz. 10

Bepaling 1.1

eld

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.

Vo

NEN 1010-6:1997 vervangt NEN 3140:1991 gedeeltelijk. Welk gedeelte in NEN 3140 wordt vervangen kunt u hieronder lezen in de afdruk van het correctieblad bij NEN 3140:1991.

Voeg toe:
c: Voor de inspectie van nieuwe installaties zie NEN 1010-6:1997.

Blz. 11

Bepaling 1.1

Vervang punt c. door:
c: inspectie van bestaande laagspanningsinstallaties

Blz. 71

Bepalingen 16.5

Schrap de gehele bepaling 16.5 ”Nieuwe installaties” met inbegrip van de toelichtingen.

Blz. 75

Tabel 2
Tabel 2 blijft van toepassing voor zover in bepaling 16.6 naar deze tabel wordt verwezen.

Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN
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Stuur naar:

NEN Standards Products & Services
t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214
2600 WB Delft

NEN Standards Products & Services
Postbus 5059
2600 GB Delft
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

Ja, ik bestel
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F (015) 2 690 271

__ ex. NEN 3140:1991/C1:1997 nl Laagspanningsinstallaties - Bepalingen
voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud

www.nen.nl/normshop

€ 0.00

Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via
www.nen.nl/normshop

Gratis e-mailnieuwsbrieven

Retourneren

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen,

Fax: 015 2 690 271
E-mail: klantenservice@nen.nl
Post: NEN Standards Products
& Services,
t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214,
2600 WB Delft
(geen postzegel nodig).

normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze
e-mailnieuwsbrieven. www.nen.nl/nieuwsbrieven
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Handtekening

LEREN, WERKEN EN GROEIEN MET NEN
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Voorwaarden
• 	De prijzen zijn geldig
tot 31 december 2018,
tenzij anders aangegeven.
• Alle prijzen zijn excl. btw,
verzend- en handelingskosten
en onder voorbehoud bij
o.m. ISO- en IEC-normen.
• Bestelt u via de normshop een
pdf, dan betaalt u geen
handeling en verzendkosten.
• Meer informatie: telefoon
015 2 690 391, dagelijks
van 8.30 tot 17.00 uur.
• Wijzigingen en typefouten
in teksten en prijsinformatie
voorbehouden.
• U kunt onze algemene
voorwaarden terugvinden op:
www.nen.nl/leveringsvoorwaarden.
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