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Ontzorgen van wettelijke eisen

Veiligheid van de passagiers en uw installatie is onze hoogste prioriteit. 
Uw verplichting als eigenaar van de installatie is onder andere het 
organiseren van de wettelijk verplichte controles door een keurende 
instantie. Wij kunnen deze werkzaamheden voor u organiseren.

Wettelijke eisen
Er is een wettelijke plicht om installatie(s) 
periodiek, elke anderhalf jaar, door een 
bevoegde keurende instantie, te laten 
keuren op veiligheid.
Voor nieuwe liftinstallaties geldt zelfs dat 
de eerste periodieke veiligheidscontrole 
binnen het eerste jaar na oplevering plaats 
moet vinden. 

Volledige ontzorging
De optie Exam dekt al deze benodigde 
verplichtingen. Daarnaast is het eenvoudig 
voor de gebruiker en ontlast het de 
gebouwbeheerder van een administratieve 
last. Dit begint al met het doorgeven van 
een nieuwe installatie aan een keurende 
instantie. Aansluitend zijn er de wettelijk 
verplichte periodieke veiligheidscontroles 
gedurende de levensduur van de installatie. 
Deze omvatten een periodieke beoordeling 
van alle veiligheidsrisico's. Wij coördineren 
al deze werkzaamheden en dragen zorg 
voor het zorgvuldig archiveren van alle 
documenten. 
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Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemene informatie. We behouden ons het recht voor om op ieder moment het ontwerp en de specificaties van het product te wijzigen. Geen enkele verklaring 
in deze publicatie mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie of voorwaarde met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek doel, de verkoopbaarheid of de kwaliteit van een 
product of mag worden geïnterpreteerd als een bepaling of voorwaarde van een koopovereenkomst voor de producten of diensten die in deze publicatie vervat zijn. Kleine verschillen tussen de 
gedrukte en werkelijke kleuren zijn mogelijk.
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Keurende instantie 
De wettelijk verplichte keuring 
wordt voor u verzorgt 

Gemakkelijk
Administratieve werkzaamheden 
met betrekking tot de keuring  
behoren tot het verleden. U 
hoeft niets meer te doen. 
Schindler Regelt alles. Wel zo 
gemakkelijk.

Coördinatie       
In de communicatie met de 
keurende instantie dragen wij 
zorg voor de coördinatie.

Assistentie
Het assisteren van een monteur 
bij de keuring is een verplichting. 
Wij sturen de monteur op het 
afgesproken tijdstip naar uw 
installatie. 

Facturatie
Exam wordt opgenomen in uw 
Service-Overeenkomst. U 
ontvangt geen afzonderlijke 
facturen meer voor de keuringen. 

Aanmelden
Wij melden de installatie aan bij 
een keurende instantie. Het 
enige dat u hoeft te doen is het 
beëindigen van uw 
overeenkomst met de keurende 
instantie.

                              

Testen
Tijdens de keuring beoordeeld de 
inspecteur de gevaren voor de 
veiligheid conform de NEN EN 
81-80. (of een andere geldende
norm.

Documentatie
Alle documenten met betrekking 
tot de wettelijke verplichtingen 
zullen wij zorgvuldig archiveren. 

Informatie 
Indien er wijzigingen zijn in wet 
en regelgeving zullen we u tijdig 
informeren. 

Training 
Indien u iemand verantwoordelijk 
wilt maken voor het bevrijden 
van opgesloten passagiers uit de 
liftkooi zullen wij iemand 
instrueren. 

Meer informatie over 
Schindler?

Scan simpelweg de QR 
code met behulp van uw 
mobiel. 
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