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NEN 2484 Draagbaar klimmaterieel
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 si er sprake van ‘ondeugdelijk materieel’.
Door middel va heen keuring van jouw draagbaar klimmaterieel kun je aantonen dat je beschikt over veilige
(arbeids)middelen en deze dan ook in deze vorm beschikbaar stelt aan bijvoorbeeld werknemers. Keuringen en
inspecties van ladders en trappen worden door zogenaamde HoMSS Keurmeesters uitgevoerd volgens de norm
NEN 2484 en het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.
Keuring NEN 2484 draagbaar klimmaterieel
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.
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.
Aanvullende informatie
De normering van draagbaar klimmaterieel
Omschrijving van de normen voor draagbaar klimmaterieel (ladders en trappen)
Algemene eisen draagbaar klimmaterieel
Omschrijving van de algemene eisen van draagbaar klimmaterieel (ladders en trappen)
Wat de ARBO Wet zegt over keuren en arbeidsmiddelen
Enkele uitgelichte onderwerpen uit de arbeidsomstandighedenwetgeving met betrekking tot het keuren van
arbeidsmiddelen en werken op hoogte.
Wetgeving en Arbeidsomstandigheden Wetgeving
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.
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