
Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van werknemers en de werkomgeving.  

Arbeidsmiddelen in je bedrijf dienen periodiek door een deskundige te worden gekeurd. Groenhart 

is de specialist in het certificeren, inspecteren en kalibreren van je arbeidsmiddelen. De keuringen 

kunnen plaatsvinden in onze eigen werkplaats alsook op locatie. 

Wij begrijpen dat je de middelen niet lang kunt missen!

KEUREN VAN 
ARBEIDSMIDDELEN

SPECIALISME
Onze monteurs hebben jarenlange ervaring. Ze zijn getraind, 

gecertificeerd en worden continu bijgeschoold om up-to-date te blijven.

PERIODIEK
Voor arbeidsmiddelen ligt het voor de hand om ze 

jaarlijks te keuren. Wanneer je iets specifieker wilt zijn 

is het goed om te kijken naar zaken zoals:  de frequentie 

van het gebruik, de deskundigheid van de gebruiker, de 

omgeving en de kans op beschadiging. Indien er sprake 

is van aanvullend risico zullen extra keuringen door ons 

geadviseerd worden.

Interesse? Neem contact op met je favoriete vestiging, vertegenwoordiger of bel: 0299 - 480 100

NEN NORMERING
Wij keuren periodiek al je arbeidsmiddelen zoals elektrisch 

gereedschap, verdeelkasten, klimmaterieel en valbeveiliging 

conform NEN normering. 

• Keuring op locatie 

• Vaste prijsafspraken

REPARATIE
Bij keuren komen ook reparaties naar voren, denk hierbij aan 

het vervangen van stekkers en aansluitsnoeren. Deze kunnen 

we gelijk uitvoeren en direct meenemen in de keuring.



Art.nr. Omschrijving 1 t/m 30 31 t/m 60  61 +

80000 Keuren van elektrisch verplaatsbare arbeidsmiddelen 230 Volt volgens NEN 3140 9,00 8,75 8,50

80002 Keuren van elektrisch verplaatsbare arbeidsmiddelen 400 Volt volgens NEN 3140 10,00 9,80 9,50

80004 Keuren van elektrisch vast opgestelde machines volgens NEN 3140 16,00 15,00 14,00

80006 Keuren van stroomverdeelkasten volgens NEN 3140  20,00 19,00 18,00

80008 Keuren van hoofdstroomkasten volgens NEN 3140  Op aanvraag

80010 Keuren van haspels & verlengsnoeren 230 & 400 Volt volgens NEN 3140 tot 50 meter 8,50 8,25 8,00

80012 Keuren van ladders enkel aluminium en hout volgens NEN 2484 10,00 9,50 9,00

80014 Keuren van ladders 2-delig aluminium en hout  volgens NEN 2484 13,00 12,50 12,00

80016 Keuren van ladders 3-delig aluminium en hout  volgens NEN 2484 16,00 15,50 15,00

80018 Keuren van trappen (bordes, dubbel, schuif en telescoop) volgens NEN 2484 10,00 9,50 9,00

80020 Keuren van klapsteigers (alum.) inclusief platform en wielen (excl. opzetstuk en schoren) 
volgens NEN-EN 1004

25,00 24,00 23,00

80041 Keuren van rolsteigers en onderdelen (alum.) volgens NEN 2484 op uurtarief  *(1) 59,00 59,00 59,00

80024 Keuren van valbeveiligingsartikelen zoals harnassen, gordels, valdempers en lijnen  
volgens EN 361/ 363

12,50 12,00 11,50

80026 Keuren van brandblussers 19,00 18,00 17,00

80030 Kalibreren van momentsleutels *(2) Op aanvraag

80036 Kalibreren van meetapparatuur zoals afstandmeters, vocht en spanningsmeters 40,00 40,00 40,00

80038 Kalibreren van meetapparatuur zoals waterpasinstrumenten, laserwaterpassen,  
lijnlasers en rotatielasers 

105,00 100,00 95,00

80043 Keuringskosten per uur *(1) 59,00 59,00 59,00

80044 Reiskosten per km *(3) 0,60 0,60 0,60

KEURINGSOVERZICHT 
ARBEIDSMIDDELEN 

*(1) bij keuren op locatie geldt uurtarief vanaf vertrek (hoofdvestiging Purmerend) 
*(2) let op, check de ouderdom en vervangingswaarde van een momentsleutel
*(3) bij keuren op locatie worden de gereden kilometers berekend vanuit onze hoofdvestiging te Purmerend

STAFFEL 1 STAFFEL 2 STAFFEL 3

Stuksprijs:




