
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Neem dan contact op met onze afdeling  

keuren en repareren 071-331 40 29 of stuur een 

e-mail naar rob@probinroelofarendsveen.nl.

Keuren en repareren
Indien wij op locatie uw gereedschap komen keuren, dient een 230 en 400 volt 

stroomvoorziening voor handen te zijn. Indien nodig dient ook enige 

ondersteuning geboden te worden. Is dit niet mogelijk? Dan gelden voor onze 

werkzaamheden en tijdsbesteding onze normale tarieven van ¤ 1,00 per minuut. 

In geval van geconstateerde gebreken of benodigde reparaties, wordt in 

overleg besloten wat de verdere afhandeling zal zijn. U kunt tijd besparen door 

reparaties direct uit te laten voeren zodat uw gereedschapsartikel alsnog 

goedgekeurd kan worden. Reparaties van een andere soort kunnen wij voor 

u in onze werkplaats uitvoeren. Na de reparatie wordt deze dan gekeurd en, 

eventueel op locatie retour geleverd. In geval van afkeur en niet te repareren 

gereedschap, zoals bijvoorbeeld te hoge vorm van slijtage of te hoge 

reparatiekosten van een aangeboden artikel, kunnen wij u een passende 

offerte aanbieden voor een vervangend of soortgelijk product.

U voldoet hiermee tevens aan de eisen van RI&E / V.C.A. en 

de wettelijke normen.
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Aalsmeer
Oosteinderweg 91, 1432 AG Aalsmeer
Openingstijden 
ma - vrij 07:00 - 17:00, zat 08:00 - 13:00

Roelofarendsveen
Veenderveld 114, 2371 TX Roelofarendsveen
Openingstijden 
ma - vrij 07:00 - 17:00, za 08:00 - 12:00 

Wormerveer
Industrieweg 9a, 1521 NA Wormerveer
Openingstijden 
ma - vrij 07:00 - 17:00, za 08:00 - 12:00

Prijswijzigingen, schrijf-, druk- en zetfouten voorbehouden.

www.carpentiermooren.nl

Afdeling  
keuren en 
repareren 

071-331 40 29

CarpentierMooren Bouwplein vestigingen



www.carpentiermooren.nl Bel de afdeling keuren en repareren 071-331 40 29

Tarieven keuren elektrische gereedschappen
Keuren elektrisch hulpmiddel 144081 ¤    8,50

Keuren kabelhaspel 230V 106677 ¤   11,00

Keuren elektrisch Kabel 400v < 10 meter 106680 ¤ 15,00 

Keuren elektrisch Kabel  400v > 10 meter 106681 ¤ 20,00

Keuren elektrische Verdeelkast 1 aardlek 106679 ¤ 22,00

Keuren per extra aardlek 144082 ¤  15,00

Keuren elektrisch Lastrafo 106678 ¤  10,00

Keuren elektrisch 400V stationaire machine 144083 ¤ 20,00

Keuren elektrisch 1e registratie tot 100 stuks 144084 ¤ 60,00

Keuren elektrisch 1e registratie 100 +stuks 144085 In regie

Keuren elektrisch aanpassen registratie 144086 In regie 

Certificaat elektrisch anders dan digitaal 144087 ¤ 45,00

Keuren moet gebeuren
Veilig en goed functionerend gereedschap staat aan de basis van elke 

klus. Regelmatig uw gereedschap keuren en/of indien nodig laten 

repareren is een voorwaarde voor een veilige werkplek en om de kans op 

ongelukken te voorkomen. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn en nemen 

deze zorg bij u uit handen. Wij keuren op locatie en binnen een straal 

van 15km rondom vestiging Roelofarendsveen, Wormerveer en Aalsmeer 

betaalt u bovendien geen voorrijkosten.  

De tarieven voor het keuren van gereedschap zijn:

Prijzen Klimmateriaal

Keuren klimmateriaal Trap 106682 ¤   8,00

Keuren klimmateriaal Ladder 1- of 2-delig 106683 ¤  15,00

Keuren klimmateriaal Ladder 3-delig 106684 ¤ 20,00

Keuren klimmateriaal Kamersteiger enkel 106685 ¤ 25,00

Keuren klimmateriaal extra slag 144088 ¤  12,50

Keuren klimmateriaal extra onderdeel 144089 ¤   3,50

Keuren klimmateriaal rolsteiger per onderdeel 106686 ¤   3,50

Keuren klimmateriaal loopbruggen 144090 ¤  15,00

Keuren klimmateriaal 1e registratie 144091 ¤ 60,00

Keuren klimmateriaal aanpassen registratie 144092 In regie

Klimmateriaal certificaat anders dan digitaal 144093 ¤ 45,00

STAFFELKORTING OP: 

Electrische gereedschappen Klimmateriaal
Aantallen Korting Aantallen Korting

0 - 50 0% 0  – 50 0%

51 – 200 10% 51 – 100 10%

201 – 300 15% 101 – 200 15%

301 – 400 20% 201 – 300 20%

401 - 500 25% 301 - 500 25%

501 + 30% 501 +  30%

In regie: op basis van nacalculatie

Prijzen valbeveiliging

Keuren valbeveiliging Harnas 106687 ¤  8,50

Keuren valbeveiliging Vanglijn 106688 ¤   7,00

Keuren valbeveiliging Valstoppen 144094 ¤ 15,00

Keuren valbeveiliging Valstoppen zwaar 144095 ¤ 22,00

Keuren valbeveiliging Lijn 106689 ¤  5,00

Keuren valbeveiliging Lijn bevestiging 144096 ¤   6,50

Keuren valbeveiliging Haak en dergelijke 144097 ¤   5,00

Keuren valbeveiliging Overig 144098 In regie

Tarieven reparaties 

Onderzoekskosten 144099 ¤ 15,00

Reinigen per kwart uur 144100 ¤ 15,00

Ongerepareerd gedemonteerd retour 144101 ¤ 15,00

Machine opgestuurd naar leverancier 144102 vracht/verzendkosten

Onder garantie behandeld 144103 ¤  0,00

Onderhoud / servicebeurt 144104 o.b.v. nacalculatie

Machine afgekeurd voor u verschroot 144105 ¤  0,00

Reparatie per minuut Arbeid ¤   1,00


