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Keuring van klimmateriaal
Veilig werken op hoogte begint met de aanschaf van het juiste klimmateriaal. 
Ladders, trappen en steigers moeten van goede kwaliteit zijn en aansluiten 
op de locatie waar ze gebruikt gaan worden. 

Inspectie en reparatie van het klimmateriaal is de volgende stap in het veilig werken 
met ladders en steigers. De geldende regels hiervoor bevinden zich in het Warenwet 
besluit draagbaar klimmateriaal en de NEN 2484 (ladders en trappen), NEN 2718 
(rolsteigers) normen. Wij kunnen u met beiden helpen, in advies van keuringen en 
reparaties tijdens het gebruik.

Wat en hoe vaak moet er gekeurd worden?
Alle klimmaterialen welke professioneel gebruikt worden, moeten minimaal eens 
per jaar gekeurd worden, en waar nodig meer. Er zijn hierin geen uitzonderingen 
want veiligheid staat echt voorop. Een ongelukje zit in een kleine hoek, een ladder 
met maar één trede met een scheurtje er in kan al een behoorlijke valpartij 
veroorzaken met alle gevolgen van dien.

Wie mogen trappen, ladders en steigers keuren?
Voor het keuren van klimmateriaal zijn certificaten en regelmatige scholing nodig. 
Onze keurmeesters beschikken over alle papieren en laten zich regelmatig 
bijscholen. Door een up-to-date kennis van regelgeving en veiligheid en brede 
ervaring in het repareren, kunnen we vele problemen op locatie oplossen zodat 
u weer verder kunt.

U kunt er voor kiezen om binnen uw organisatie zelf iemand op te leiden om dit 
werk te verrichten, echter is voor het keuren van klimmateriaal gespecialiseerde 
kennis vereist, dus bent u waarschijnlijk beter af door het het uit te besteden. 
Dit neemt u ook een hoop zorgen uit handen.
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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!



 2
02

0 
   2

02
1    2022    2023    2024

Rixax Verhuur 
Dukdalfweg 3
Industrieterrein “De Vaart”
1332 BH Almere

t  036 - 53 23 623 
f  036 - 53 26 158 
e  verhuur@rixax.nl
 www.rixax.nl

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


