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Keuring van valbeveiliging
Harnassen, vallijnen en andere valbeveiliging zijn er voor uw veiligheid. Hier 
moet u van op aan kunnen en het is daarom van belang dat deze regelmatig 
gecontroleerd worden. 

Deze inspectie volgens NEN 360, 361 en 365, dient minimaal eens per jaar 
uitgevoerd te worden, en vaker wanneer het gebruik of de omstandigheden daar 
aanleiding toe geven. Een jaarlijkse inspectie is een moment opname, maar het 
is met name met valbeveiliging zeer belangrijk om bij elke gebruik te controleren 
of ze nog veilig zijn. Wij kunnen u hiermee van dienst zijn met advies en het 
uitvoeren van de inspecties en het verstrekken van rapporten en certificaten.

Persoonlijk advies
Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 036-5323623. U kunt 
hier direct met uw vragen terecht en wij kunnen direct een prijsschatting maken 
op basis van uw situatie. Ook kan er direct een afspraak worden ingepland.
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Kijk voor meer informatie op www.rixax.nl of bel vrijblijvend 036-53 23 623

• STEIGERS
• MACHINES
• GEREEDSCHAP
• OPLEIDINGSCENTRUM

Bezuinigen 

op Veiligheid 

is géén 

Optie!
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HOOFDKANTOOR
ALMERE

Veilig en goedkoop huren!
Rixax Verhuur heeft een breed assortiment aan professioneel gereedschap 

en kwaliteitsmachines voor bedrijven en particulieren. Al ons huurmaterieel 

gaat getest, onderhouden, gekeurd en verzekerd de deur uit. Onze kracht 

ligt onder andere in de service gerichtheid en snelle levering, want bij 

Rixax Verhuur is Nee geen optie! 

U kunt ons bij calamiteiten 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken en 

geven u graag advies op maat. Wij bieden u de hoogste service tegen de 

beste prijs / kwaliteit verhouding!

• STEIGERS
• MACHINES
• GEREEDSCHAP
• OPLEIDINGSCENTRUM


