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Aanmelden keuring arbeidsmiddelen en klimmaterialen 

 
Beste collega, 
 
Zoals je waarschijnlijk weet, bestaat er een wettelijke verplichting om periodiek alle 
arbeidsmiddelen te laten keuren ( NEN 3140 ). Daarbuiten behoort onze medewerker zijn / 
haar elektrisch apparaat dagelijks visueel beoordelen op gebreken, denk hierbij aan het 
ontdekken van een mogelijke draadbreuk.  
 
CSU is een overeenkomst aangegaan met de firma WIM (Weten is Meten) uit IJmuiden, die de 
NEN 3140 keuringen voor CSU gaat uitvoeren tegen vaste tarieven en condities. 
 

Frequenties keuringen 
Voor het keuren van de diverse arbeidsmiddelen zijn onderstaande frequenties vastgesteld. 
Frequentie is bepaald o.b.v. een risicomodel . 
 
Apparatuur in 
contact met water 

Stofzuigers en 
overige 
gereedschappen 

Wasmachines en 
wasdrogers 

Klimmaterialen 

1 x per jaar 1 x per 3 jaar 1 x per 3 jaar 1 x per jaar 
Waterzuiger 
Een schijfmachine 
Schrob,-
zuigmachine en/of 
lader 
Tapijtreiniger 
Hogedrukreiniger 
Stoomreiniger 
Fantomat of 
soortgelijk 
Etc. 

 

(Borstel)stofzuiger 
Klein elektrisch 
handgereedschap 
Verlengsnoeren, 
stekkerdozen 
Huishoudtrapjes 
 

Wasmachines 
Wasdrogers 

Uitzettrappen ( 
betreft visuele 
keuring ) 

 
Let op : Bij een VCA project geldt altijd een verplichte keuringsfrequentie van 1 x per jaar, 
ongeacht type , toepassing of model. 
 

Aanvragen keuring 
Om een  keuring aan te vragen ga je naar www.vkos.nl/wim 
Op deze site tref je een invuldocument aan dat je volledig moet invullen. 
Zodra het formulier door WIM is ontvangen gaan zij binnen 14 dagen een afspraak maken 
om op de aangegeven locatie een NEN-keuring uit te komen voeren. 
 
Na keuring wordt elk arbeidsmiddel voorzien van de volgende stickers: 

- Een sticker met daarop de datum van de volgende keuring. 
- Een sticker met een unieke QR code waardoor het mogelijk is om de status van de 

keuring direct ( of op locatie ) in te zien via je mobiele telefoon. 
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Elke aanvrager ontvangt na keuring inloggegevens om de keuringsrapporten en status van de 
arbeidsmiddelen in te zien en eventueel te downloaden. De keuringsgegevens en rapportages 
zijn tevens te verkrijgen via de KAM Manager van jouw BU welke toegang heeft tot de totale 
database van WIM. 

                          
 
                         De sticker met een unieke QR code waardoor het mogelijk is om de status         
                         van de keuring direct ( of op locatie ) in te zien via je mobiele telefoon. 

 
 
 
 
 

Aandachtspunten 
 
Tot slot enkele aandachtspunten voor het goed laten verlopen van de keuringen: 
 

- Zorg ervoor dat alle arbeidsmiddelen op één plek / ruimte op het project staan. 
- Probeer indien mogelijk, meerdere arbeidsmiddelen van verschillende projecten op één 

project te clusteren, dat scheelt voorrijkosten en hierdoor dalen de kosten per te 
keuren apparaat. 

- Zorg ervoor dat er iemand aanwezig is die de medewerker van WIM kan begeleiden naar 
de ruimte waar gekeurd dient te worden. 

- Vraag een keuring op tijd aan, wacht niet tot de keuringsdatum al bijna verlopen is. 
- WIM kan kleine reparaties (b.v. een stekker vervangen) ter plekke uitvoeren. Grotere 

reparaties worden uitgevoerd in samenspraak met de aanvrager. 
- Defecte stofzuigerkoppen worden verwijderd. WIM beschikt over een aantal 

gereviseerde en gekeurde Numatic stofzuigerkoppen welke ter vervanging dient zodat 
het schoonmaakproces op locatie door kan blijven gaan. 

- WIM repareert geen wasmachines en wasdrogers, voert indien gewenst wel de NEN 3140 
uit.  

 
Prijzen: 

- Keuring NEN 3140 per apparaat € 7,95  
- Voorrijkosten per locatie € 33,50 
- Kosten van een kleine reparatie worden op locatie vastgesteld en gedeeld, de locatie 

verantwoordelijke accordeert of weigert het voorstel.   
 
 
Bij vragen, neem contact op met de KAM Manager van jouw Business Unit. 


