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Wie zijn wij? 
Onze partner is een erkend keurbedrijf 
en werkt met gediplomeerde keur-
meesters. De periodieke keuring van 
uw gereedschap voeren zij uit op uw 
productielocatie (keuren op locatie bij 
minimaal 40 items) of in het veld met 
servicebussen. Deze zijn uitgerust met 
een mobiele trekbank***, werkbank, 
gereedschap, keurapparatuur en spare-
parts. Hiermee kunnen zij zowel hijs-  
en hefmiddelen keuren, evenals klim- 
materialen, valbeveiligingen en elek-
trische gereedschappen. U wordt 
volledig ontzorgd en uw medewerkers 
kunnen tijdens de inspectie gewoon  
doorgaan met hun werk. 

Tevens kunnen er op afspraak ook keu-
ringen plaatsvinden in een Würth Shop. 
Dit in overleg met desbetreffende shop. 
Deze kunnen een keuringsdag inplan-
nen waarbij bijv. meerdere ZZP-ers hun 
gereedschap kunnen laten keuren.

Om het beheer en de keuring van uw 
gereedschap te managen, beschikt 
Würth over een speciale softwaretool; 
een online, webbased certificaten-
systeem. Met deze software heeft u  
realtime inzicht in uw gereedschap. 
Elk gecertificeerd onderdeel wordt voor-
zien van een digitaal certificaat, een 
keursticker en een QR-code. Door de 
QR-code met uw smartphone te scan-
nen, krijgt u direct inzage in het digitale 
certificaat en de handleiding. Klanten 
van Würth krijgen kostenloos toegang 
tot het online certificatensysteem.  

Normen en certificaten 
Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Dat 
betekent dat wij voldoen aan alle gestel-
de eisen en dat wij werken conform VCA 
Veiligheidsnorm en EKH-werkvoorschrif-
ten. Alle inspecties worden uitgevoerd 
volgens de laatste normen. Wij zijn 
tevens ISO 9001 gecertificeerd.

Würth keuringen
door een gespecialiseerd 
keurbedrijf

Rechtstreeks contact:  
Würth Service Center
Telefoon  +31 (0)73 629 1600
E-mail  keuringen@wurth.nl

Kosten keuringen
Op de volgende pagina‘s vindt u een 
indicatie van de kosten, per item. 
Classificatie van de items wordt definitief 
gedaan door de keurmeester.

Kosten:
Minimaal 40 items = 1x voorrijkosten 
(€ 80,–*) + aantal items.**
Minder dan 40 items = voorrijkosten 
(€ 80,–*) + uurtarief (€ 75,–*) met een 
minimumtarief van 3 uur.**

*  Alle prijzen zijn geldig tot 31-12-2019  

prijzen excl. BTW.

**  Toeslag voor trekbank (15T), 

auto met trekbank 15T = € 90,00

*** Op aanvraag

Voorrijkosten: € 80,00
Keurmeester per uur: € 75,00

U vindt een aanvraagformulier keuringen op de website van Würth Nederland B.V.
www.wurth.nl onder de optie ‚service‘
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hijs- en hefmiddelen

Onze partner is gespecialiseerd in het inspecteren van hijs- en hefmiddelen. Zij hanteren daarbij de 
verschillende werkvoorschriften zoals voorgeschreven door de branchevereniging EKH an Arbo-wet. 
De werk-plaats en servicebussen beschikken onder meer over gekalibreerde trekbanken en 
gecertificeerde testapparatuur. 

Werkzaamheden  
• Inspectie conform actuele EKH-norm  
• Beproeving conform EKH-norm  
• Preventief onderhoud  
• Jaarlijkse planning en beheer  

Tarieven  
• Inclusief milieukosten
• Inclusief werkplaatskosten
• Inclusief gebruik kijkfunctie ToolSquid
•  Exclusief reparatiekosten
• Exlcusief voorrijkosten
• Exclusief eenmalige registratie nieuwe items à € 3,75 per item
• Item tarief geldig > 40 items on-site
• Uurtarief keurmeester berekend < 40 items on-site**

Inspectie hijs- en hefmiddelen t/m
WLL1,0T

t/m
WLL2,0T

t/m
WLL3,0T

t/m
WLL5,0T

t/m
WLL10T

t/m
WLL30T

t/m
WLL50T

Takels
Elektrische kettingtakel* 87,50 97,50 122,50 132,50 162,50 p.o.a. p.o.a.
Handkettingtakel, rateltakel* 46,50 51,50 59,00 71,50 91,50 141,50 p.o.a.
Handkettingtakel, rateltakel incl. overlastbeveliging* 54,00 63,00 70,50 83,00 103,00 153,00 p.o.a.
Lieren
Elektrische trommel- of bouwlier 54,00 54,00 p.o.a. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Mechanische hand- of tandwiellier 44,00 44,00 p.o.a. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Klemmen
Platenklem, vatenklem, pallethaak, hijsklem 38,50 41,00 56,00 66,00 81,00 96,00 p.o.a.
Loopkat, balkklem 33,50 36,00 48,50 58,50 73,50 n.v.t. n.v.t.
Huloklem 41,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Hefmagneet 36,00 38,50 53,50 63,50 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Hijsbanden
Hijsband, rondstrop, sjorband* 9,75 10,25 11,75 12,25 12,75 18,75 55,25
Staaldraadstrop 10,25 12,75 15,25 15,25 17,75 32,75 55,25
Hefgereedschap
Mechanische vijzel 48,50 48,50 51,00 51,00 66,00 p.o.a. p.o.a.
Hydraulische vijzel- of machineheffer 28,50 28,50 33,50 33,50 36,00 38,50 p.o.a.
Omlooppulley 21,00 26,00 28,50 36,00 41,00 p.o.a. p.o.a.
Handpallettruck 33,50 36,00 46,00 48,50 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Inklapbare werkplaatskraan 69,50 69,50 78,50 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Hulpgereedschap
Evenaar 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 41,00 53,00
Puinbak 41,00 41,00 53,00 53,00 66,00 66,00 66,00
Personenwerkbak 2 personen 66,50 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Personenwerkbak 3 personen 71,50 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Betonkubel 36,50 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

  * Werkende lengte > 8,0 m = € 3,00 p/m extra
**Met een minimumtarief van 3 uur

Alle prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW en geldig t/m 31 december 2019. 
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kettingwerk

Werkzaamheden  
• Inspectie conform actuele EKH-norm  
• Preventief onderhoud  
• Jaarlijkse planning en beheer  

Tarieven  
• Inclusief milieukosten
• Inclusief werkplaatskosten
• Inclusief gebruik kijkfunctie ToolSquid
• Exclusief beproeving conform EKH-norm
•  Exclusief reparatiekosten
• Exlcusief voorrijkosten
• Exclusief eenmalige registratie nieuwe items à € 3,75 per item
• Item tarief geldig > 40 items on-site
• Uurtarief keurmeester berekend < 40 items on-site**

  * Werkende lengte > 8,0 m = € 3,00 p/m extra
**Met een minimumtarief van 3 uur

Alle prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW en geldig t/m 31 december 2019. 

Inspectie kettingwerk t/m
WLL1,0T

t/m
WLL2,0T

t/m
WLL5,0T

t/m
WLL7,0T

t/m
WLL12T

t/m
WLL30T

t/m
WLL50T

>
WLL50T

Kettingwerk 
Sluiting 8,25 8,75 9,25 9,75 11,75 18,75 23,75 p.o.a.
Hijsoog, warteloog 9,25 9,75 10,25 10,75 12,75 25,25 p.o.a. p.o.a.
Topschalm, verbindingsschalm, inkortklauw, haak 9,25 9,75 10,25 10,75 12,75 25,25 p.o.a. p.o.a.
Kettingwerk haakleng, spanners, samenstel* 22,00 24,50 27,00 29,50 32,00 42,00 p.o.a. p.o.a.
Kettingwerk 2-sprong* 24,50 27,00 29,50 32,00 34,50 44,50 p.o.a. p.o.a.
Kettingwerk 3-sprong* 29,50 32,00 34,50 37,00 39,50 49,50 p.o.a. p.o.a.
Kettingwerk 4-sprong* 32,00 37,00 39,50 42,00 44,50 54,50 p.o.a. p.o.a.
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Alle prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW en geldig t/m 31 december 2019. 

klimmaterialen
Onze EKH-keurmeesters zijn breed opgeleid. Wij inspecteren alle merken PBM‘s. Ook de inspecties 
van harnasgordels, lijnen, ankerpunten, rolsteigers, ladders, trappen en driepoten voeren wij uit. 
Daarnaast zijn wij gecertificeerd partner van onder meer Honeywell en Tractel. Wij verzorgen de 
certificering van zowel valblokken, valstopapparaten als afdaal- en evacuatieapparaten.

Inspectie hijs- en hefmiddelen Tarief

Ladder  15,50
Trap  13,00

Inspectie valbeveiliging Tarief
Harnasgordel, Zitharnas  15,00
Valdemper, positioneringslijn, vanglijn  10,25
Ankerlijn t/m 50 m  13,00
Lijnklem, karabijnhaak, steigerhaak, ankerhaak  4,25
Driepoot + lier  49,50
Valstopapparaat bandmateriaal t/m 2,0 m  13,00
Valstopapparaat bandmateriaal t/m 6,0 m  79,00
Valstopapparaat staalkabel t/m 33,0 m  117,50

Inspectie rolsteigers Tarief
Steigerwiel, voetspindel  2,50
Opbouwframe  6,75
Stabilisator  5,00
Opzetstuk, eindleuning  5,00
Platform  5,00
Schoor  3,50
Schoprand  2,50
Borgpen  1,00

Werkzaamheden  
• Inspectie conform actuele norm
• Uitvoeren kleine reparaties, exclusief materiaalkosten
• Jaarlijkse planning en beheer

**Met een minimumtarief van 3 uur

Tarieven  
• Inclusief milieukosten
• Inclusief werkplaatskosten
• Inclusief gebruik kijkfunctie ToolSquid
•  Exclusief reparatiekosten
• Exclusief voorrijkosten
• Exclusief eenmalige registratie nieuwe items à € 3,75 per item
• Item tarief geldig > 40 items on-site
• Uurtarief keurmeester berekend < 40 items on-site**
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elektrische arbeidsmiddelen

blusmiddelen

Naast de inspectie van hijs- en hefmiddelen, verzorgt Würth Nederland B.V. ook de jaarlijkse keuring 
van uw elektrische arbeidsmiddelen conform de NEN 3140 norm middels onze gespecialiseerde 
partner. Deze kunnen zowel de keuring alsook kleine reparaties op locatie uitvoeren.

Voor de inspectie, service en onderhoudswerkzaamheden aan blusmiddelen kun je bij ons terecht. 
Wij werken samen met een gespecialiseerde partner in REOB (Regeling voor de Erkenning van 
Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen). De Groot Groep blijft hierbij jouw vaste aanspreekpunt. 
Wij verzorgen de planning en de communicatie rondom de inspecties.

Inspectie elektrische arbeidsmiddelen (NEN 3140) Tarief
Handgereedschap 230V  8,00
Handgereedschap VCA  4,75
Vaste opgestelde machine 230V / 400V  16,50
Voedingskabel t/m 25 m 230V / 400V  14,50
Voedingskabel t/m 50 m 230V / 400V  22,50
Verdeelkast (Zwerfkast)  17,50
Aggregaat  90,00

Controle blusmiddelen Tarief
Brandblussers  p.o.a.

Inspectie momentsleutel Tarief
Inspectie momentsleutel 9 t/m 320 Nm  25,00
Inspectie momentsleutel 90 t/m 1100 Nm  30,00

Werkzaamheden  
• Inspectie conform actuele norm
• Jaarlijkse planning en beheer 

**Met een minimumtarief van 3 uur

Werkzaamheden  
• Inspectie conform actuele norm
• Jaarlijkse planning en beheer

Tarieven  
• Inclusief milieukosten
• Inclusief werkplaatskosten
• Inclusief gebruik kijkfunctie ToolSquid
• Exclusief reparatiekosten

Tarieven  
• Inclusief milieukosten
• Inclusief werkplaatskosten
• Inclusief gebruik kijkfunctie ToolSquid

Alle prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW en geldig t/m 31 december 2019. 

• Exclusief voorrijkosten
• Exclusief eenmalige registratie nieuwe items à € 3,75 per item
• Item tarief geldig > 40 items on-site
• Uurtarief keurmeester berekend < 40 items on-site**

• Exclusief reparatiekosten
• Exclusief voorrijkosten
• Exclusief eenmalige registratie nieuwe items à € 3,75 per item
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WÜRTH KEURINGEN

Uitgave van Würth Nederland B.V.
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