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Bij Würth kunt u terecht voor het keuren van uw gereedschap 
en materialen. Het keuren van arbeidsmiddelen is noodzake
lijk voor zowel de veiligheid van de werknemers als de werk
omgeving. De werkgever is verantwoordelijk voor gekeurd 
materiaal. De keuring van arbeidsmiddelen dient minimaal 
één keer per jaar gedaan te worden volgens de Arbowet. 
Voor deze jaarlijkse keuringen kunt u bij Würth terecht. 

Normen, certificaten en kwaliteit staan hoog in het vaandel. 
Dat betekend dat al onze keurmeesters in de shops maar ook 
onze partner voldoen aan alle gestelde eisen en dat wij wer
ken conform VCA Veiligheidsnorm en EKHwerkvoorschriften. 
Alle inspecties worden uitgevoerd volgens de laatste normen. 
Wij zijn tevens ISO 9001 gecertificeerd.

Keuringen in onze Würth shops over het hele 
land
Bij alle Würth shops in Nederland kunt u terecht om uw 
gereedschap en materialen te laten keuren, een groot aantal 
van onze medewerkers zijn bevoegd om de gereedschappen 
en materialen te keuren volgens de gestelde normen. Bij onze 
Würth Shops kunt u terecht voor diverse periodieke keurin
gen van uw gereedschap waaronder:
•  Elektrisch en accugereedschapkeuringen conform 

NEN3140.
•  Klimmaterialen, rolsteigers, ladders, trappen en driepoten.
•  Alle merken PBM’s, valbeveiliging van harnasgordels,  

lijnen en ankerpunten.
•  Certificering van zowel valblokken, valstopapparaten als 

afdaal en evacuatieapparaten.

Würth keuringen
door onze keurmeesters 
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Wilt u een keuring aanmelden? 
Dit kunt u zeer eenvoudig doen op 2 verschillende manieren.

ONLINE
Via onze website www.wurth.nl/keuringen.
Binnen 5 werkdagen zal er contact met u worden  
opgenomen om een afspraak te maken.

VIA DE WÜRTH SHOP
U kunt zich ook melden in één van onze shops, de shop
medewerker zal de aanvraag voor u in behandeling nemen. 
Vervolgens kunt u, op de afgesproken datum, uw gereed
schap naar de shop brengen waar u spoedig de gekeurde 
materialen weer op kunt komen halen.

Regelmatig zullen er keuringsdagen worden georganiseerd 
in onze shops waarbij meerdere Würth klanten zonder 
afspraak hun gereedschap kunnen laten keuren, zie  
www.wurth.nl/keuringen voor meer info. 

Tarieven keuringen in shops
Deze worden berekend per ter keuring aangeboden item. 
Op de pagina hiernaast vindt u de volledige prijslijst.

Keuren op locatie: 
Wanneer u grote aantallen items aan wilt bieden ter  
periodieke keuring of u bent niet in de mogelijkheid om 
onze shops te bezoeken dan kan onze partner, een erkend 
keurbedrijf welke werkt met gediplomeerde keurmeesters, de 
keuringen uitvoeren op uw productielocatie of in het veld. Zij 
bezoeken u met service bussen welke zijn uitgerust met een 
mobiele gekalibreerde trekbank, gecertificeerde testappara
tuur, werkbank, gereedschap, keurapparatuur en spareparts. 
Hiermee kunnen zij zowel hijs  en hefmiddelen keuren, even
als klimmaterialen, valbeveiligingen en elektrische gereed
schappen. U wordt volledig ontzorgd en uw medewerkers 
kunnen tijdens de inspectie gewoon doorgaan met hun werk.

Zij keuren: 
•  Elektrisch en accugereedschapskeuringen (incl. stationair 

gereedschap) conform NEN3140. Ook kleine reparaties 
worden op locatie uitgevoerd.

•  Klimmaterialen, rolsteigers, ladders, trappen en driepoten.
•  Alle merken PBM’s, valbeveiliging van harnasgordels,  

lijnen en ankerpunten.
•  Valblokken en valstopapparaten als afdaal en evacuatie

apparaten.
•  Hijs en hefmiddelen 
•  Blusmiddelen 

Onze keuringspartner is gecertificeerd partner van onder 
andere Honeywell en Tractel.

Registratie en Certificaten:
Om het beheer en de keuring van uw gereedschap te  
managen, beschikt Würth over een speciale softwaretool, 
een online, webbased certificatensysteem. Met deze soft
ware heeft u realtime inzicht in uw gereedschap. Elk gecertifi
ceerd onderdeel wordt voorzien van een digitaal certificaat, 
een keur sticker en een QRcode. Door de QRcode met uw 
smartphone te scannen, krijgt u direct inzage in het digitale 
certificaat en de handleiding. Klanten van Würth krijgen  
kostenloos toegang tot het online certificatensysteem.
Uw kunt uw certificaten ook door ons laten uitprinten zodat 
dit direct bij bijvoorbeeld uw valbeveilingsmateriaal kan  
worden opgeborgen. 
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Prijzen voor Keuren in de Würth Shop:

Keuring valbeveiliging
Omschrijving/groep prijs /item opmerkingen
Harnasgordel/zitharnas € 18,25 >15 items € 13,75
Valdemper, positioneringslijn, vanglijn, yverbinding € 16,50
Ankerlijn 1 t/m 50 meter € 16,50
Karabijnhaak/bandlus € 2,75
Lijnklem, steigerhaak, ankerhaak € 5,50
Valstopapparaat bandmateriaal € 21,50
Valstopapparaat staalk. Level 1 Visuele inspectie € 24,50
Valstopapparaat staalk. Skylotec Level 2 inspectie op aanvraag

Keuringen klimmateriaal
Omschrijving/groep prijs /item opmerkingen
Enkelvoudige ladder en trap € 18,25
Uitschuifbare ladder € 21,50
Kamersteiger € 35,25
Losse steiger onderdelen
Steigerwiel, voetspindel € 3,50
Opbouwframe € 3,50
Stabilisator € 3,50
Opzetstuk, eindleuning € 3,50
Platform € 3,50
Schoor € 3,50
Schoprand € 3,50

Keuringen electrisch gereedschap (NEN 3140) 
Omschrijving/groep prijs /item opmerkingen
Handgereedschap 230V € 13,75 >15 items € 10,95
Handgereedschap VCA € 8,95
Voedingskabel 1/m 25 m 230V € 13,75
Voedingskabel >25 M 230V € 21,50
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Prijzen voor keuren op locatie door onze partner

Keurmeester Uren Uurtarief Totaal
Halve dag per keurmeester 4 € 85,00 € 340,00
Hele dag per keurmeester 8 € 85,00 € 680,00

Voorrijkosten Nederland*
Voorrijkosten per locatie € 95,00

Tarieven
• Tarieven geldig tussen 7:00 t/m 16:00 uur op werkdagen
• Inclusief digitaalcertificaat
• Inclusief milieukosten
• Inclusief werkplaatskosten
• Inclusief eenmalige registratie nieuwe items à € 4,75 per item
• Exclusief onderdelen
• Exclusief voorrijkosten
• Exclusief inspectie blusmiddelen
• Annuleringskosten berekend < 48 uur 50% < 24 uur à 100%
Tarieven geldig t/m 31 december 2023

Werkzaamheden
• Inspectie hijs en hefmiddelen conform EKH norm
• Inspectie elektrische arbeidsmiddelen conform NEN 3140 norm
• Inspectie klimmaterialen conform NEN 2484 en EN 131 norm
•  Inspectie valbeveiliging conform EN 361/363 norm  

(met uitzondering van valstopapparaten)

* met als enige uitzonderinig de Waddeneilanden en ZeeuwsVlaanderen
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