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Keuring en inspectie
Trappen, Ladders, Rolsteigers
Volgens de wettelijke richtlijnen dient u uw gereedschap frequent te (laten) 
inspecteren. Wanneer u over grote hoeveelheden gereedschappen en 
materiaal beschikt, is het lastig overzicht te behouden.

Het keuren van trappen, ladders en rolsteigers behoeft specifieke kennis. 
Zo dienen al uw trappen, ladders en rolsteigers geïnspecteerd te worden  op 
basis  van de van toepassing zijnde NEN norm. 

De arbowet verplicht werkgevers om te zorgen voor een veilige werksituatie om het 
risico zo laag mogelijk te houden.

Wat valt er onder trappen, ladders en rolsteigers?
Onder deze categorie verstaan we al uw trappen, ladders en rolsteigers.
Uitgezonderd zijn keukentrapjes en vaste steigers. Vaste steigers worden gekeurd door de 
steigerbouwer.

Rolsteigers worden doorgaans “bulk” gekeurd, wat wil zeggen dat de rolsteiger als geheel 
geïnspecteerd wordt. Dit scheelt in registratie. Indien u de onderdelen uitwisselbaar met andere 
rolsteigers wilt houden, kunnen we de onderdelen afzonderlijk inspecteren.

Andere apparaten of gereedschappen
In essentie dient ieder arbeidsmiddel regelmatig geïnspecteerd dient te worden. Het inspecteren 
van een simpele hamer kan de medewerker prima zelf, zolang hij maar geïnstrueerd wordt dat bij 
gebreken de hamer niet meer gebruikt kan worden.

Bij trappen, ladders en rolsteigers wordt het al enigszins complexer. In dat geval is het zinvol om 
een externe keurmeester in te schakelen. De keurmeesters van Certified Services zijn ook in staat 
om uw elektrische gereedschappen, valbeveiliging en andere apparaten kundig te inspecteren.

Voordelen inspectie
Bijkomend voordeel van een inspectie door Certified Services is dat u een totaaloverzicht ontvangt 
van het aanwezige gereedschap. Bij een overheidsinspectie of na een ongeval wordt er ook 
gevraagd om een overzicht van de aanwezige materialen en of deze jaarlijks geïnspecteerd 
worden.

● De arbeidsmiddelen worden voorzien van een eigen “ID nummer”.
● Goedgekeurde arbeidsmiddelen worden voorzien van een duidelijke keuringssticker.
● Van de gekeurde arbeidsmiddelen ontvangt u een rapportage.
● Deze rapportage bestaat uit een overzichtslijst en een certificaat per arbeidsmiddel.

Mocht u van plan zijn een arbozorgsysteem (zoals VCA of ISO) te gaan implementeren binnen uw 
organisatie, dan moet u bovendien aan de eis tot het keuren van uw trappen en ladders voldoen.

Meer informatie of een afspraak maken?
Neem contact op met uw vaste Certified Services adviseur of neem contact op met onze 
binnendienst via info@certifiedservices.nl of +31 (0)85 489 1779
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