
 

 

 
 
 Gewijzigde procedure afmelden Scios Scope 10 en scope 12  
 
 
Graag wijzen wij u op de gewijzigde procedure van het afmelden van de Scope 10 en scope 12 
inspectie bij Scios.  
 
Wanneer uw elektrische installaties naar aanleiding van de inspectie gebreken en/of constateringen 
vertonen, is het aanleveren van alleen een herstelverklaring niet meer voldoende.  
 
Elektrische installaties met gebreken en/of constateringen, worden in het Scios portaal afgemeld met 
status ’met constateringen’. Als opdrachtgever dient u deze gebreken en/of constateringen te laten 
verhelpen.  
 
Hierna dient er een herinspectie of herbeoordeling plaats te vinden. Dit kan op twee manieren; de 
eerste manier is om onze inspecteur op locatie een herinspectie te laten uitvoeren of bij de tweede 
manier beoordeelt onze inspecteur de door u aangeleverde bewijslasten ( foto’s en meetgegevens)  
 
In dit geval dient u een volledig ingevulde en ondertekende herstelverklaring in samen met foto’s en 
meetgegevens van ieder individueel gebrek. Deze foto’s moeten verwijzen naar het betreffende 
gebrek en aantonen dat het gebrek op de juiste manier is hersteld. Welke manier van toepassing is, is 
afhankelijk van het type installatie en het aantal constateringen.  
 
Indien u kiest, voor aanleveren bewijslast dan dient u deze samen met de herstelverklaring te mailen 
naar het volgende:             E-mail-adres:     herstel@devisserinspectie.nl 
 
Houdt u er alstublieft rekening mee dat aan beide manieren kosten zijn verbonden.  
Wanneer uit de herinspectie of herbeoordeling blijkt dat deze gebreken en/of constateringen zijn 
verholpen wordt de inspectie ‘zonder constateringen’ in het Scios portaal afgemeld.  
 

Let wel op dat de met ingang van 1 januari 2022 geldt dat basisverslagen en inspectierapporten met 
afkeurpunten ten hoogste 12 maanden na inspectiedatum geldig zijn. Na afloop van de 
geldigheidsdatum kan er geen herbeoordeling meer plaatsvinden. U dient deze termijn goed te 
borgen en tijdig een herbeoordeling aan te vragen. 

 
 
Mocht u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen hebben, kunt u deze het beste stellen door een 
mail te sturen naar info@devisserinspectie.nl 


