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Keuring electrisch gereedschap
Electrisch gereedschap moet veilig zijn. Dit is niet alleen voor u zelf van belang maar 
wordt ook vereist door wettelijke regelingen en Arbo-besluiten. De norm waaraan 
gereedschap moet voldoen is de NEN 3140 norm en op steeds meer plaatsen wordt 
er gecontroleerd of uw gereedschap hieraan voldoet. 

Keuringen
Rixax Verhuur verzorgt de NEN 3140 keuring, wij hebben alle apparatuur, kennis en certificering 
voor het keuren van al uw electrische apparatuur en gereedschappen. Keuringen kunnen 
zowel op locatie als in onze werkplaats worden uitgevoerd.

Wat en hoe vaak moet er gekeurd worden?
Machines, gereedschappen en eigenlijk alles wat een electrisch gevaar op kan leveren moet 
gekeurd worden. Hoe vaak iets gekeurd moet worden hangt af van dat risico. Voor gereedschap 
komt uit de risico evaluatie eigenlijk altijd dat de periode van geldigheid een jaar moet zijn. Een 
keuring is en blijft een momentopname, dus het blijft van belang uw gereedschap/machine te 
onderhouden en te laten herkeuren wanneer dat nodig is, al is de termijn nog niet verstreken.

Identificatie en rapportage
Niet alleen moet er een keuringssticker op de machine staan, er moet ook een gekoppeld 
certificaat zijn. Wij graveren een uniek nummer voor uw bedrijf op de machine, en dit nummer 
wordt samen met de gegevens over de locatie of wie de machine in beheer heeft, samen 
met de uitkomsten van de keuring in een rapport opgenomen. U heeft daarmee niet alleen 
de machines gekeurd, maar u heeft ook direct een overzicht van de aanwezige machines.

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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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


