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AREPA Nederland
AREPA Nederland is een toonaangevende technische service-organisatie, onderdeel van de AREPA Groep 

met meerdere vestigingen in Europa. AREPA Nederland levert samen met zijn dochterondernemingen 

diensten op het gebied van reconditionering van techniek na calamiteiten (AREPA Reconditionering), voert 

reinigingswerkzaamheden uit in het kader van onderhoud (AREPA Maintenance & Services), verzorgt inspecties 

en keuringen van elektrotechnische installaties, machines en apparatuur (AREPA Inspexx) én biedt opleidingen 

en advieswerkzaamheden aan in het kader van elektrische veiligheid (AREPA Argus).



De AREPA Groep is in 1981 opgericht in het Deense Silkeborg. Core business is het verlenen van assistentie aan 

bedrijven, verzekeraars en dienstverlenende organisaties, daar waar de techniek door calamiteiten als brand- 

en waterschade is aangetast. Het oorspronkelijke businessmodel is de afgelopen jaren geregeld aangepast en 

uitgebreid. Vandaag de dag is AREPA de toonaangevende marktleider op het gebied van reconditionering en 

overige technische dienstverlening. De AREPA Groep heeft vestigingen in Denemarken, Zweden, Engeland, 

Nederland en Frankrijk. Vanuit deze Europese basis worden werkzaamheden over de gehele wereld uitgevoerd.



AREPA Reconditionering
AREPA Reconditionering is onbetwist specialist in het reconditioneren van machines, elektronica en apparatuur 

na calamiteiten. Reconditionering staat voor een samengesteld proces van beredding, conditionering en 

(de)montage met als doel een volledige reiniging en hergebruik. Door calamiteiten als brand, wateroverlast, 

indringende bouwstoffen of vrijgekomen chemicaliën worden cruciale elementen in technische toepassingen 

aangetast. Een snelle beredding, bijvoorbeeld in de vorm van een corrosiestop, vochtverdrijving en afdekking, 

is dan essentieel. Na deze eerste maatregelen maakt AREPA Reconditionering een volledig reconditioneringsplan, 

waarin de mogelijkheid om de vervuiling te verwijderen centraal staat.



Voor het reinigen van techniek beschikt AREPA Reconditionering over de modernste middelen, waaronder 

ESD-gecontroleerde ruimten, separate wasstraten, droogkamers, vacuümdrogers én uiteraard over hoog 

opgeleide technici. Alle benodigde werkzaamheden kunnen zowel in één van onze zes centraal in Nederland 

gelegen vestigingen als op locatie worden uitgevoerd.

Het hele reconditioneringsproces leidt tot behoud van de techniek, een besparing op de kosten voor 

heraanschaf en een beperking van de bedrijfsstilstand.



AREPA Maintenance & Services
AREPA Nederland is al meer dan 25 jaar een vooraanstaande naam als het gaat om reconditionering van technische 

installaties en apparatuur. Daarbij maakt AREPA Maintenance & Services gebruik van een uniek, zelfontwikkeld 

reinigingsprocedé op basis van water. Deze methode is zo intensief dat zelfs corrosieve neerslag onder de 

allerkleinste componenten en contacten kan worden opgelost en weggespoeld. Het reinigen van techniek is 

een vak apart. Daarom hebben de medewerkers van AREPA Maintenance & Services minimaal een opleiding op 

middelbaar technisch niveau afgerond, aangevuld met diverse vakgerichte opleidingen. Uiteraard zijn al onze 

technici in het bezit van een VCA-certificaat én is AREPA Nederland ISO 9001 gecertificeerd.



Preventieve reiniging van technische installaties leidt tot een langere levensduur en verhoogt de betrouwbaarheid. 

Want hoe schoon de omgeving ook oogt, de ruimte waarin installaties functioneren veroorzaakt altijd vervuiling. 

Denk aan kristallijnverontreiniging, aanslag door dampen en vetten of chemische en corrosieve neerslag. Deze 

beïnvloeden het functioneren van productie-installaties, besturingskasten en schakel- en verdeelinrichtingen 

nadelig. Verontreiniging verhindert namelijk een goede warmteafvoer en kan ook contactproblemen veroorzaken. 

Hierdoor wordt de kans op storingen aanzienlijk groter en kan zelfs brand ontstaan. Storingen brengen hoe dan 

ook kosten met zich mee. AREPA Maintenance & Services bezit de expertise om deze kosten te voorkomen.



AREPA Inspexx
Het onderkennen van risico’s maakt het mogelijk deze te beheersen én te minimaliseren, waardoor de 

bedrijfscontinuïteit is gewaarborgd. Geregelde controles van machines en apparatuur – bijvoorbeeld op basis 

van de NEN 3140 of NEN 1010 en uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen – zijn daarom van belang. Deze 

kunnen veel schade voorkomen, want een storing brengt hoe dan ook kosten met zich mee. AREPA Inspexx 

heeft de experts in huis die potentiële defecten van elektrische installaties in een vroeg stadium kunnen 

opsporen. Reparaties laten wij over aan de gekwalificeerde installateur.



AREPA Inspexx is opdrachtgevers graag van dienst bij het inspecteren en documenteren van elektrische 

installaties en geeft daarbij advies over normen en richtlijnen met betrekking tot deze installaties. Belangrijk, 

want de druk om inspecties te laten uitvoeren wordt almaar groter. Naast de diverse overheden gaan ook 

steeds meer verzekeraars op dit punt strenge eisen stellen. AREPA Inspexx is een door derden gecertificeerde 

instantie. Het certificaat toont aan dat door ons uitgevoerde inspecties door de arbeidsinspectie worden 

beschouwd als zijnde inspecties die door hen zelf zijn uitgevoerd.



AREPA Argus
Door de in de loop der jaren opgebouwde know how, de kennis van risicobeheersing en de vraag vanuit de 

bestaande relaties zijn de activiteiten van AREPA Nederland uitgebreid met advieswerkzaamheden en het 

aanbieden van trainingen op het gebied van elektrische veiligheid. Deze divisie, AREPA Argus, is inmiddels 

uitgegroeid tot een belangrijke speler in haar segment. Het doel van de werkzaamheden is een significante 

verbetering van de (elektrische) veiligheid. AREPA Argus beschikt over een grote groep ervaren consultants 

en opleiders die het vak door hun passie en expertise naar een aanmerkelijk hoger plan hebben getild.



AREPA Argus adviseert, ondersteunt en verzorgt uiteenlopende opleidingstrajecten op het gebied van 

elektrische veiligheid; trainingen gericht op deskundigheidsbevordering (vaktrainingen) én trainingen 

die bijdragen aan een veilige uitvoering van de werkzaamheden (veiligheidstrainingen). Voorbeelden zijn 

Vakbekwaam persoon NEN 3140, Voldoend Onderricht Persoon NEN 3140, Veiligheidstraining Inspecteur 

Elektrische Arbeidsmiddelen NEN 3140 plus een breed scala aan thermografietrainingen. AREPA Argus levert 

maatwerk aan uiteenlopende partijen. Ons opdrachtgeverbestand omvat bedrijven in verschillende industriële 

sectoren, overheidsinstanties, verzekeraars en intermediairs en diverse retail- en brancheorganisaties.
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