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Waarom inspecties?

Veilig werken

Voor de wet…
Iedere organisatie dient te voldoen aan de wet- en regelgeving 
arbeidsomstandigheden bestaande uit ARBOwet, ARBObesluit en 
ARBOregeling. Hiervoor zijn werkgever en werknemer samen 
verantwoordelijk. De werkgever moet hierbij zorgen voor veilige 
arbeidsmiddelen, voor veilige arbeidsomstandigheden en scholing.

Voor de aansprakelijkheid…
Een incident door in onveilige situaties of met onveilige arbeids- 
middelen te werken kan vervelende consequenties voor uw 
bedrijf hebben.

Voor de continuïteit van uw organisatie…
Regelmatige inspectie en onderhoud aan arbeidsmiddelen  
vergroot de bedrijfszekerheid, waarmee de kans op onverwachte 
uitval en stilstand van werkzaamheden kleiner wordt.

Voor kwaliteitssystemen…
Bij het uitvoeren van een HKZ, RI&E,  VCA of ISO certificering is de 
inspectie van arbeidsmiddelen verplicht.

Voor uw klanten…
U laat zien een serieuze partner te zijn. Bovendien eisen steeds 
meer organisaties dat u met geïnspecteerde arbeidsmiddelen op hun 
terrein werkt.

Voor uw eigen medewerkers…
De veiligheid en gezondheid van uw medewerkers is van groot be-
lang. Goed en veilig functionerende arbeidsmiddelen voorkomen de 
kans op letsel. Niemand wil verantwoordelijk zijn voor een incident 
dat voorkomen had kunnen worden!

Welke normen gelden voor inspecties?
In de NEN 3140 en NEN 60204 worden veiligheideisen en 
periodieke inspecties van elektrische machines en handger-
eedschap uitgewerkt. Deze moeten visueel en d.m.v. metingen 
geregeld worden geïnspecteerd. Aanvullend zijn er vaak normen 
voor bijvoorbeeld mechanische of andere veiligheden, zoals 0-span-
nings of noodstopschakelaars. 

Volgens de NEN 2484/besluit DK warenwet moeten ladders & 
trappen jaarlijks worden geïnspecteerd. Voor toegangs- en of 
kooiladders t.b.v. daken en/of machines zijn de normen vastgelegd in 
NEN-EN-ISO 14122-4.

NEN 2718 en NEN EN 1004 vormen de basis voor de inspectie van 
rolsteigers.

Ook valbeveiliging dient minimaal jaarlijks te worden geïnspect-
eerd op basis van NEN 360/361/365. 
Decibelmeters, accucapaciteitsmeters en multimeters 
worden geïnspecteerd volgens relevante normen zoals aangegeven 
in STEK en BMI.
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Wat kunnen wij voor u doen?

Wij houden voor u bij wanneer de inspectie weer aan de orde is. Wij komen bij u op locatie en
voeren de inspectie uit met deskundige, gecertificeerde inspecteurs!  

De inspectie van diverse soorten arbeidmiddelen  
wordt in één keer voor u verzorgd.  

Tijdens de inspectie kunnen reparaties direct worden verzorgd en ARBOtechnische 
veiligheden voor u gemonteerd. Er volgt een kosteloze herkeur; uw medewerkers kun-
nen meteen weer met goedgekeurd materieel aan het werk. De bedrijfszekerheid 
van uw arbeidsmiddelen wordt vergroot!

  Bartels werkt merkonafhankelijk, eerlijk en objectief; omdat 
we geen nieuwe machines, klimmaterialen of ander producten 
verkopen is er geen commercieel belang bij afkeuren van uw 
materieel.

Als servicedealer van vele grote merken kunnen wij ook snel grote 
reparaties uitvoeren in onze eigen reparatiewerkplaats waar ruim  
25.000 veel voorkomende onderdelen op voorraad liggen. 
 
U bepaalt waar geïnspecteerd wordt: in uw bedrijf, op de bouw 
of op locatie waar uw medewerkers aan het werk zijn. Daar-
naast beschikken wij over vergaderzalen in ons bedrijfs-
gebouw te Zevenaar, waar u gebruik van kunt maken voor uw 
opleidingen, meetings of toolbox met uw medewerkers. 
Tijdens uw meeting worden de arbeidsmiddelen elders in 
onze bedrijfshal voor u geïnspecteerd. Op deze wijze heeft u 
géén verloren uren voor uw buitendienst!

U ontvangt als verslaglegging digitale overzichtslijsten en 
certificaten. Deze kunt u gebruiken voor uw eigen 
medewerkers, autoriteiten of richting auditors en 
verzekeringen.

  De inspectieresultaten worden bijgehouden 
in onze database waar u als klant op in kunt 
loggen. Hiermee heeft u meteen een jaarlijks 
voor u ge-update materieelbeheersysteem voor 
inzicht en beheer van uw arbeidsmiddelen.

De inspecties mogen wij verzorgen voor een grote groep  
klanten in allerlei branches en van allerlei grootte. 
Want zowel bij een kleine(re) aannemer, schilder of 
installateur als bij een groot industrieel bedrijf, ziekenhuis, 
zorginstelling of scholengemeenschap wordt bedrijfsmatig 
gewerkt met arbeidsmiddelen!   



Stationaire machines
Dit zijn vast opgestelde machines, bijvoorbeeld een boorkolom of zetbank, maar ook complexe - evt.  
samengestelde- computergestuurde machines van microformaat tot complexe CNC-machines. Voor deze  
machines is in samenspraak met het NEN-instituut een testprotocol opgesteld conform in NEN3140, 
NEN1010 en NEN60204 vereiste metingen en beproevingen. Dit zijn o.a. aangepaste teststroom- of reële  
lekstroommetingen in combinatie met aardcircuit en potentiaalvereffeningsmetingen. Inspectie wordt in  
samenspraak met de installatieverantwoordelijke uitgevoerd. Speciale aandacht is er hierbij voor  
veiligheden zoals over- en onderspanningsbeveiliging, noodstoppen, beschermkappen,  
lichtschermen, hekwerken en andere veiligheden. 

Elektrische handgereedschappen en verlengkabels 
NEN 3140 geeft aan dat inspectie van deze arbeidsmiddelen veelal 
eens per jaar aan de orde is. Bartels doet bij deze inspecties ook 
meteen een functionele test waarbij wordt gekeken of de machine 
daadwerkelijk naar behoren functioneert. Bij de inspectie uitgevoerd 
preventief onderhoud is efficiënt en zorgt voor bedrijfszekere 
machines en langere levensduur!     

Multimeters 
Deze worden in diverse bedrijfstakken toegepast. Volgens STEK en 
bv BMI mogen deze maximale afwijkingen hebben. 
De inspectie van multimeters geschiedt volgens deze richtlijnen.

Decibelmeters 
Volgens BMI richtlijn worden eisen aan alarm-geluidssignalen gesteld. 
Dergelijke geluidssignalen worden geregistreerd m.b.v. decibelmeters. 
De inspectie van deze decibelmeters zorgt er voor dat u bij uw klant de 
geluidsniveaus correct kunt registreren.  

Ampèretangen 
Dergelijke meters worden toegepast voor contactloze stroom-
meting. Ampèretangen worden getest tot maximaal 12 Ampère. Er 
wordt geïnspecteerd in hoeverre de gemeten waarden ook binnen 
de gestelde grenzen liggen.

Accucapaciteitsmeters
Accu’s toegepast in inbraak- en brandmeldinstallaties 
en UPS-systemen worden jaarlijks geïnspecteerd met 
behulp van accucapaciteitsmeters. Om te zorgen dat 
dit nauwkeurig geschiedt verzorgen wij de jaarlijkse 
inspectie volgens de richtlijnen van de fabrikant.  
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Diverse soorten arbeidsmiddelen.
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Weegschalen en Unsters 
Deze zijn er in vele soorten en maten. De inspecties worden uitgevoerd met 
gekalibreerde gewichten tot 25 kg. Weegschalen kunnen veelal ook meteen 
worden gejusteerd. Zo kunt u vertrouwen op een juiste meting bij uw bedrijfs-
activiteiten of klanten.  

Overige arbeidsmiddelen
Wij verzorgen ook inspecties aan - vaak branchegebonden - 
arbeidsmiddelen zoals bijvoorbeeld perspompen. Dit geschiedt op basis 
van een, in overleg met de klant vastgelegd, test-protocol.

Ladders en trappen 
Klimmaterialen moeten in Nederland voldoen aan geldende normen. Dit is de 
verantwoording van de fabrikant / importeur. Draagbaar klimmaterieel moet 
ieder jaar door een deskundige worden geïnspecteerd. Dit betreft ladders en 
trappen, maar ook werkbordessen en bijvoorbeeld kooiladders. 
Al onze inspecteurs zijn DNV gecertificeerd inspecteur “draagbaar klim-
materieel”. Naast verplichte labels, instructies en constructie wordt ook de 
functionaliteit en staat van slijtagedelen zoals doppen en sloffen geïnspecteerd. 
Originele onderdelen van alle gangbare merken kunnen direct op locatie 
worden vervangen. U kunt meteen weer met goedgekeurde materialen aan de 
slag. Dit scheelt u tijd en kosten!

Valbeveiliging
Persoonlijke valbeveiliging is aan de orde indien structurele veiligheden om praktische 
of economische redenen niet haalbaar zijn, en zijn daarmee een laatste middel om een 
val te voorkomen. Valbeveiliging moet na iedere val maar minimaal één keer per jaar 
geïnspecteerd worden. Hierbij wordt volgens de richtlijnen van de fabrikant gekeken 
naar maximale levensduren (deze kan verschillen), wordt de functionaliteit beoordeeld 
en gekeken naar de staat van bijvoorbeeld bandmateriaal.

Rolsteigers
Rolsteigers moeten qua belasting in Nederland voldoen aan de NEN1004. Rolsteigerdelen 
moeten jaarlijks worden geïnspecteerd. Hierbij moeten de steigerdelen apart beoordeeld 
worden. Teneinde dit goed te kunnen doen dient de rolsteiger gedemonteerd te zijn. 
Ook hier kunnen reparaties veelal ter plekke worden verzorgd met originele onderdelen. 
U hoeft uw materieel geen dag te missen.

Manometers 
Manometers zijn er in vele uitvoeringen. Wij inspecteren de manometers met water- 
druk tot 300 bar waarbij een vergelijk wordt gemaakt met een gekalibreerde meter. 
Bij waardes buiten bepaalde grenzen kunnen sommige manometers worden 
gejusteerd. Voor manometers welke op basis van oliedruk moeten worden 
geïnspecteerd werken wij samen met erkende partners.
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De hele certificering kunnen wij voor u verzorgen: 
van de eerste afspraak, het uitvoeren van de inspectie 
met eventueel reparaties bij u op locatie tot aan de 
verslaglegging, certificering en materieelbeheer.

Voortraject
Wij houden bij wanneer de inspectie weer aan de 
orde is en nemen tijdig contact op om de inspectie 
met u in te plannen en eventuele bijzonderheden met 
u door te nemen.

Inspecties en reparaties
Wij komen naar u toe. Onze inspecteur meldt zich 
bij uw contactpersoon om aanpak, werkwijze en 
eventuele wensen door te nemen. Reparaties worden 
desgewenst meteen voor u verzorgd. Dit scheelt 
u het inkopen van onderdelen, de reparatietijd en 
natuurlijk een apart bezoek van of aan een reparateur. 
Bovendien kunnen uw medewerkers meteen weer 
met goedgekeurde arbeidsmiddelen aan de slag!

Verslaglegging en certificering
Na de inspectie bespreekt de inspecteur de inspectie 
en uitgevoerde werkzaamheden. U ontvangt digitale 
overzichtslijsten en certificaten met gemeten rele-
vante waarden. 

Materieelbeheersysteem
Alle geïnspecteerde eenheden met historie en repa-
raties worden bijgehouden in onze database. 
U kunt hier inloggen en status en locatie van uw eigen 
materieel monitoren. Dit wordt bij de inspecties ieder 
jaar voor u geactualiseerd! Hiermee heeft u meteen 
een materieelbeheersysteem, waarmee u op ieder 
moment kunt nagaan waar uw arbeidsmiddelen zich 
bevinden (bijvoorbeeld in welke servicebus, bedrijfs- 
hal of op welke bouw) of hoeveel machines van een 
bepaald type of merk u bezit.    

Kennis en Ervaring
Wij hebben ruim 20 jaar ervaring met de inspecties 
en reparaties van klimmaterialen en machines. Tevens 
zijn wij officieel reparateur van vele gerenommeerde 
merken elektrische machines.
Al onze inspecteurs zijn DNV gecertificeerd voor in-
spectie van diverse soorten arbeidsmiddelen. Op het 
gebied van machineveiligheid en NEN 3140 hebben 
onze inspecteurs een elektrotechnische opleiding 
en zijn er geregeld opfriscursussen “inspectie elek-
trische arbeidsmiddelen”, veelal verzorgd door NEN 
– Nederland. Uiteraard zijn wij VCA gecertificeerd en 
worden wij jaarlijks door de TÜV geauditeerd.

Locatie
Wij komen bij u op locatie en u bepaalt waar die 
locatie is. Dat kan ook in ons bedrijfsgebouw waar 
diverse ruimtes voor u ter beschikking staan voor uw 
bijeenkomst terwijl de inspectie van arbeidsmiddelen 
elders plaatsvindt. Geen verlies van productieve uren 
en uw medewerkers kunnen meteen weer op pad 
met gekeurde arbeidsmiddelen.

Onafhankelijk en Objectief
Wij hebben er voor gekozen géén nieuwe arbeidsmid-
delen te verkopen. Hierdoor zijn wij merkonafhan-
kelijk, en kunnen wij eerlijk en objectief inspecteren. 
Wij hebben er geen enkel commercieel belang bij uw 
arbeidsmiddelen af te keuren.

Eigen medewerkers
Met ons team van deskundige inspecteurs kunnen wij 
u als klant continuïteit bieden; mocht er een spoed-
klus zijn of een keer iemand onverwacht uitvallen, dan 
kan de inspectie veelal toch worden uitgevoerd, zodat 
de materialen niet voor niets zijn verzameld. 
Om de kwaliteit te waarborgen werken wij ook enkel 
met eigen medewerkers. 
Bij grotere projecten kunnen wij met meerdere eigen 
inspecteurs tegelijk komen, zodat desgewenst een 
grote inspectie in korte tijd kan worden verzorgd.

Wilt u meer informatie of een inspectie- 
afspraak inplannen? 

 0316 - 333 455
 info@bartelstechnischeinspecties.nl 
 www.bartelstechnischeinspecties.nl

Complete ontzorging – alles onder 1 dak

VCA*



Bartels Technische Inspecties
Edisonstraat 32d 6902 PK Zevenaar  

 0316 - 333 455  
 info@bartelstechnischeinspecties.nl
 www.bartelstechnischeinspecties.nl

Al meer dan 20 jaar verzorgt Bartels Technische Inspecties het inspecteren van bedrijfsmatig gebruikte arbeidsmiddelen. 
Met ons team ontzorgen wij een grote groep klanten door de inspecties van hun materieel met bijbehorende certificeringen 
te verzorgen. Deze klanten zien we op allerlei werkterreinen:

Zorg Ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en dagbestedingscentra,   
Installatie Installateurs, inbraak- en brandbeveiligingsbedrijven 
Industrie Grote en kleine industriële bedrijven in metaal, food, papier, chemie,  koeltechniek en maakindustrie
Overheid Gemeentes, provincies, brandweercorpsen, woningbouwverenigingen maar ook werkplaatsen van OV-bedrijven,  
 gymzalen en zwembaden
Bouw Van grote landelijk werkende bouwbedrijven tot ZZP-ers
Dienstverlening Banken, pretparken, transport-, verhuur- en verzekeringsbedrijven 
Onderwijs Universiteiten, (technische) scholen, speciaal onderwijs en scholengemeenschappen


