
Net als u hechten wij veel waarde aan een veilige leefomgeving voor huurders. Daarom is het belangrijk om technische installaties 
en apparatuur periodiek grondig te laten controleren. Tegenwoordig is de eigenaar/verhuurder verantwoordelijk voor de veiligheid in 
de woning(en), en dus ook voor de technische installaties. De Algemene Periodieke Keuring voor woningen (APK-W) zorgt ervoor dat 
u en uw huurder zeker weten dat de woning zorgeloos en zonder risico kan worden bewoond. 

WAT ONDERZOEKEN WE?
Onze deskundige inspecteurs voeren met de benodigde apparatuur metingen uit aan alle 

elektra-, water- en gasinstallaties en -voorzieningen in een woning. Een keuring bestaat uit metingen 

en beproevingen conform NTA 8025, én visuele beoordelingen. Wat wordt er precies beoordeeld? 

DE APK-W VOOR EEN VEILIGE WONING

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES EN VOORZIENINGEN

ELEKTRISCHE INSTALLATIES
Installaties voor de opwekking, het transport, de omzetting en het 

gebruik van elektriciteit, die een vast onderdeel vormen van het 

gebouw.

ELEKTRISCHE  VOORZIENINGEN
Aan de woning verbonden elektrische apparatuur zoals versterkers, 

CAI, videonetten, bewakingsinstallatie en domotica. 

GASINSTALLATIES EN -VOORZIENINGEN

GASINSTALLATIES
Installaties met vast aangesloten apparatuur, afvoeren en ventilatie 

voor de veilige werking van gasapparatuur.

GASVOORZIENINGEN
Niet vast aangesloten gasapparatuur met slangen, afsluiters, 

koppelingen en veiligheidsvoorzieningen zoals schermen en 

standaarden.

WATERTECHNISCHE INSTALLATIES EN VOORZIENINGEN

LEIDINGWATERINSTALLATIES 
Installaties met appendages, warmwaterbereiders, terugstroom-

beveiligingen, drukbeveiligingen, etc. 

LEIDINGWATERVOORZIENINGEN
Veelal niet vast aangesloten voorzieningen voor het gebruik van 

leidingwater zoals wasmachines, tuinsproeiers etc, inclusief 

slangen en koppelingen.

WAAROM SGS SEARCH?
• Landelijk netwerk.

• Onafhankelijk onderzoek met eigen inspecteurs.

• Ruime ervaring op gebied van bouwkundige 

 inspecties, zoals asbestinventarisaties, 

 technische beoordelingen, onderzoeken op 

 brandveiligheid en energielabels.

• Ruime ervaring met woningcorporaties, bij 

 mutaties én planmatig onderhoud. 

• Ervaren en goed opgeleide (bouwkundige) 

 inspecteurs.

• Snelle levering van rapporten met praktische 

 adviezen.

COMBINATIE MET ANDERE ONDERZOEKEN
In veel gevallen is het efficiënt om de koppeling te 

maken met asbestonderzoek en andere (bouw)-

technische onderzoeken. Op die manier bewaakt 

u de kwaliteit van vastgoed, zorgt u voor een 

veilige woning én bespaart u tijd en geld. 

Natuurlijk kunt u een APK-W ook als aparte dienst 

afnemen.Mogelijke combinaties met APK-W zijn:

• Asbestinventarisaties

• Technische beoordelingen

• Energieprestatieonderzoek en –advies 

• Bodemonderzoek en –advies 

• Brandveiligheidsinspecties 

• Advies duurzaam herbestemmen

MEER INFORMATIE?
Neem contact op met één van onze adviseurs.

info@sgssearch.nl | www.sgssearch.nl

088 - 214 66 00
APK-W

GEKEURD


