
GEREEDSCHAPBEHEER

Laat ons de periodieke keuring van je arbeidsmiddelen verzorgen en 

vastleggen in ons online systeem. Zo heb je altijd een actueel overzicht, 

beschik je snel weer over je arbeidsmiddelen én ben je altijd up-to-date.



Alle arbeidsmiddelen worden gekeurd en 
voorzien van een QR code en keuringssticker. 

Vanaf dat moment plannen we de keuringen 
jaarlijks in. Eventuele reparaties worden 

direct uitgevoerd. Alles wordt vastgelegd 
in het online systeem zodat jij realtime 

inzicht hebt in je arbeidsmiddelen, 
inclusief keuringscertificaten.  

Wel zo gemakkelijk!

GEMAK & 
ZEKERHEID

GEREEDSCHAPBEHEER VOOR 
BEDRIJVEN MET MINIMAAL 

100 ARBEIDSMIDDELEN.

SPECIAAL VOOR BEDRIJVEN 
MET VEEL BEWEGING IN 
ARBEIDSMIDDELEN TUSSEN 
WERKEN, BEDRIJFSBUSSEN 
EN WERKNEMERS. 



Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van 
werknemers en de werkomgeving. Ook zelfstandigen hebben 
deze verantwoordelijkheid wanneer ze in onderaanneming 
werken. Arbeidsmiddelen in je bedrijf dienen periodiek door 
een deskundige te worden gekeurd. Dit werk nemen we je 
graag uit handen. Wij keuren periodiek al je arbeidsmiddelen 
zoals elektrisch gereedschap, verdeelkasten, klimmaterieel 
en valbeveiliging conform NEN normering.

KEUREN & 
REGISTREREN

DENK AAN: 
• Bouwdrogers, kachels en verlichting

• Elektrisch gereedschap en acculaders

• Haspels en verlengsnoeren

• Stroomkasten

• Ladders, trappen en steigers

• Klim- en valbeveiliging

GROENHART IS DE SPECIALIST 
IN HET CERTIFICEREN, 

INSPECTEREN EN KALIBREREN 
VAN JE ARBEIDSMIDDELEN.



• Jaarlijkse keuringen geborgd

• Inzicht in keuringsrapporten

• Veilig en efficiënt werken

• Snelle reparatie

De keuringen kunnen plaatsvinden in onze eigen werkplaats alsook op locatie.  
Wij begrijpen dat je de middelen niet lang kunt missen!

Bij keuringen komen ook reparaties naar voren, denk hierbij aan het vervangen 
van stekkers en aansluitsnoeren. Dit kunnen we gelijk uitvoeren. Onze monteurs 
hebben jarenlange ervaring. Ze zijn getraind, gecertificeerd en worden continu 
bijgeschoold om up-to-date te blijven.

SNEL, 
VAKKUNDIG & 
BETROUWBAAR

VOORDELEN OP EEN RIJ:



MEER WETEN?
Ben je klaar voor een kennismaking en demo?  Wens je meer informatie?

Vraag advies aan je contactpersoon in jouw regio:

Brian Broersen

Regio: Purmerend / Volendam

06 - 547 430 19
bbroersen@groenhart.nl

Jos Snel

Regio: Zwaag / Grootebroek

06 - 415 159 42
jsnel@groenhart.nl

Emile Kleverlaan

Regio: Alkmaar / Heemskerk

06 - 502 787 61
ekleverlaan@groenhart.nl

Martijn Groot

Regio: Wormerveer / Westzaan

06 - 525 769 59
mgroot@groenhart.nl

Daniël van Gils

Regio: Heerhugowaard / Schagen

06 - 502 787 62
dvangils@groenhart.nl


