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Ringlaan 39 
1853 - Strombeek-Bever 
tel. 02 880 88 90 
info@aceg.be 
www.aceg.be

Vervaldatum rapport: 12-06-2022 

Hijstoebehoren (WC)

Datum:  12/03/2022 Inspecteur:  Ben (Hefwerktuigen)
Vanesch Mentor:  

ID-label:  Platte hijsband 8000 kg Klantreferentie:  

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Galjoenweg

Huisnummer 47

Busnummer

Postcode 6222

Gemeente Maastricht NS

Land Nederland

Eigenaar

Naam Rema Holland BV

Straatnaam Galjoenweg

Huisnummer 47

Busnummer

Postcode 6222NS

Gemeente Maastricht

Land Nederland

Aannemer

Naam Rema Holland BV

BTW nr. NL 008254941B01

Telefoonnummer 0031/433631777

E-mail Anita.thijs@rema.eu

Type hefwerktuig: Tool

INDIVIDUELE ITEM CHECKLIST
Omschrijving (Aard,

Merk, Type, ...)
Besluit Opmerkingen (nl) Opmerkingen (fr) Afbeelding

1 Platte hijsband REMA
artikelnummer : 1211217
hefvermogen: 8000 kg

lengte : 3 m
serienummers:

5315709285 tem
5315709296

Commissioning: HWI1: OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA’S 

ANDERE INBREUKEN/OPMERKINGEN/ADVIES

DATUM HERKEURING

For commissioning the periodicity is not applicable.
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NOTA’S

Het onderzoek waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen opzicht gehanteerd worden als deel van een “verklaring" model IIA of IIB van de MRL
2006/42/EG en het KB 12/08/2008.

Toebehoren vallen onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).

De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B. art. 280 of 281

De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet
elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.

Het nazicht van de elektrische installatie van de personenlift valt buiten de opdracht van deze inspectie.

Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij
dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de
vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet 04/08/1996.

HWI1: Wij hebben alle hogervermelde controles uitgevoerd, ondermeer wat betreft de conformiteit met de voorschriften van het Algemeen Reglement voor de
arbeidsbescherming in zake hefwerktuigen. Wij hebben geen enkele tekortkoming vastgesteld die een onaannemelijk bezwaar vormt voor een veilig gebruik van
het toestel. Het toestel mag indienstgesteld worden voor de vermelde bedrijfslast(en).

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Ben (Hefwerktuigen) Vanesch
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