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NEN 2484 inspectie - Draagbaar klimmaterieel
Ons bedrijfsonderdeel ‘keuring’ is wellicht de ‘kers op de taart’. Het absolute bewijs dat we ons vak als geen ander
verstaan. Onze connectors zijn dan ook expert in het uitvoeren van verschillende elektrotechnische inspecties,
waaronder de NEN 2484 inspectie van jouw draagbare klimmaterieel.
Op deze pagina hebben we de meest gestelde vragen, over de NEN 2484 inspectie, op een rijtje gezet. Je vindt er
‘alles’ wat je wilt weten over deze inspectie op terug. Heb je toch nog een vraag? Neem gerust contact met ons
op, we beantwoorden je vraag met plezier.

Wat is een nen 2484 inspectie?
De keuring NEN 2484 is een visuele inspectie volgens de norm NEN 2484 en/of het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.
Denk hierbij aan materiaal op de bouwplaats en in een thuissituatie. Juist thuis vinden er vaak ongevallen plaats
met ladders en trappen. Het ontbreekt in veel gevallen aan kennis van klimmaterieel en een onjuist gebruik. Ligt
de oorzaak toch bij het klimmaterieel zelf, dan is er sprake van ‘ondeugdelijk materieel’.

Wat zijn de voordelen van een nen 2484 inspectie?
Het uitvoeren van deze inspectie door Markhorst, als gecertificeerd bedrijf, kent het volgende voordeel voor jou
als werkgever en/of klimmaterieel eigenaar:
•

Jij kunt aantonen dat je beschikt over veilige (arbeids)middelen en dat je ze dan ook in deze vorm, beschikbaar
stelt aan bijvoorbeeld werknemers.

Moet al mijn klimmaterieel voldoen aan nen 2484?
Een als arbeidsmiddel gebruikte ladder of trap hoeft niet aan de norm NEN 2484 te voldoen. De wetgever geeft
simpelweg aan dat ladders en trappen aan de WarenWet / het Besluit Draagbaar Klimmaterieel moeten voldoen.
Hierin wordt geen norm besproken.
*Let op!! Bij gebruik binnen een Arbo omgeving is de werkgever verplicht om de werknemer deugdelijke
arbeidsmiddelen te verstrekken. Deze dienen geschikt zijn voor de gebruiksomgeving / omstandigheden. Dit
betekend dat de Arbo (bij een ongeval / bij de inzet van te licht klimmaterieel) alsnog de aansprakelijkheid bij jou
als werkgever kan neerleggen, ondanks dat je kunt aantonen dat gekeurd materieel is ingezet. Zorg daarom dat
je altijd een wel overwogen keuze maakt, wanneer het gaat over de aanschaf / in te zetten materieel.

Hoe gaat de nen 2484 inspectie in z’n werk?

De keuring van ladders en trappen omvat een visuele inspectie. Aan de hand van een checklist worden de
onderdelen gecontroleerd.
Algemene inspectie punten
Met een gedetailleerde checklist worden onderdelen op algemene inspectiepunten gecontroleerd.
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Onderdelen draagbaar klimmaterieel
Beschrijving van de algemene inspectiepunten per onderdeel.
Administratie en certificaten
Wanneer de inspectie is verricht ontvang je van ons een duidelijke en volledig correctie administratie. Inclusief
certificaten voor alle gekeurde arbeidsmiddelen. Alle documentatie maken we voor jou beschikbaar binnen je een
persoonlijke online portal-omgeving.

Wie mag deze inspectie uitvoeren?
Keuringen en inspecties van ladders en trappen worden door zogenaamde HoMSS Keurmeesters uitgevoerd
volgens de norm NEN 2484 en het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.
Ons advies; je laat de inspectie uitvoeren door een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf. Markhorst beschikt
over de juiste certificering. Om zekerheid te krijgen wordt nauwgezet nagegaan of jouw klimmaterieel aan de
NEN 2484 eisen voldoet.

Wat kost de nen 2484 inspectie?
De kosten van de NEN 2484 inspectie, zijn afhankelijk van het aantal te inspecteren draagbaar klimmaterieel.

Mogen wij je helpen?
Om zo goed mogelijk aan te sluiten op jouw vraag, maken we graag een vrijblijvende offerte voor je. Onze offerte
bevat een duidelijke omschrijving van de metingen en controles die we gaan uitvoeren en rapporteren. Om de
inspectie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, hebben we in onze offerte een handige lijst met praktische zaken
opgenomen. We vragen je hiermee rekening te houden tijdens de uitvoering van de inspectie.
Daarnaast ontvang je bij de offerte, een inspectieplan waarin we de omvang van de inspectie nauwkeurig
beschrijven.
Wil je een gratis offerte ontvangen? Stuur onze connector Harm een mail of bel met hem. Hij jouw eerste
aanspreekpunt wanneer het gaat over Keuring. Je kunt Harm bereiken via: h.oosterbosch@markhorstbv.nl of
bel met hem via +31 (0)497 726 663
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