VA-keur: Dé zekerheid dat
je werkmaterieel veilig is!
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VA-keur is het keurmerk voor machineveiligheid. Eén keurmerk voor
vrijwel al je machines en gereedschap; uitgevoerd door één van de ruim
240 gecertificeerde VA-keurbedrijven. Allemaal specialisten op hun
vakgebied. En er is altijd een VA-keurbedrijf bij jou in de buurt.
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Waarom regelmatig keuren belangrijk is

Waarom kiezen voor VA-keur?

Het gemak van VA-keur

Je staat er misschien niet bij stil, maar het

VA-keur is hét keurmerk voor machineveiligheid.

VA-keur maakt het jou als actieve ondernemer en verantwoordelijke werkgever makkelijk:

laten keuren van je werkmaterieel is net zo

VA-keur biedt je een onafhankelijk keurmerk


VA-keur is een (merk)onafhankelijk en gecertificeerd keurmerk;

belangrijk en onmisbaar als het onderhoud. Als

volgens de hoogste kwaliteitsnormen voor vrijwel


VA-keur is breed toepasbaar voor vrijwel al je machines, werktuigen en gereedschappen.

goede werkgever wil je natuurlijk een veilige

al je machines, werktuigen en gereedschappen.

werkomgeving voor je medewerkers creëren.

Ongeacht welk merk. De kwaliteit van VA-keur


VA-keur is gemakkelijk te combineren met het onderhoud. Dit voorkomt onnodige stilstand.

Machines en voertuigen die door gebruik aan

wordt gegarandeerd door:


VA-keur biedt je als klant 24/7 toegang tot je keurrapporten via het digitale keursysteem;

slijtage onderhevig zijn, kunnen een gevaar


de ruim 240 erkende en onafhankelijk


VA-keur biedt je de mogelijkheid om ook je andere keuringsrapporten zoals APK, KIWA of TCVT

vormen voor die veiligheid en laat je daarom

gecertificeerde VA-keur bedrijven die zijn

keuren door een deskundige keurmeester. Zo

aangesloten bij de brancheorganisatie Fedecom;

vaak als nodig is om je werkmaterieel in goede en
veilige staat te houden.

Je kunt dus terecht bij één keurmerk;

keuringen in één digitale klantomgeving op te slaan. Handig om alles bij elkaar te hebben!


de jaarlijkse certificeringscontrole bij de
keurbedrijven door een onafhankelijke
certificerende instelling;

Een voertuig of machine met een keuring door
een VA-keur erkend bedrijf is van top tot teen
veilig. Op alle onderdelen. Niet alleen technisch,


de deskundige en gediplomeerde keurmeesters
die de keuringen uitvoeren;

de onafhankelijke steekproeven op de
ELEKTRICITEIT 380 V

maar ook in gebruik door jou en je medewerkers.
Kapotte verlichting; een onbeschermde aftakas,
niet goed functionerende beremming, versleten
hydrauliekslangen, een gladde en loszittende
treeplank etc., allemaal zaken die worden
gecontroleerd en verholpen.
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uitgevoerde keuringen;

de digitale keuringsportal waarmee alle VAkeurbedrijven werken;

de ISO 27001 certificering van de VA-keur
organisatie zelf.

VA-keur wordt niet voor niets door zowel
de Inspectie SZW als door verzekeraars als
gerenommeerd keurmerk beschouwd!

Keuren en onderhoud = slim combineren
Wanneer er regulier onderhoud moet gebeuren aan je
machine is het nog maar een zeer kleine stap naar een
volwaardige keuring van je machine. Pas dan heb je het keurig
geregeld, ook wettelijk gezien! De unieke VA-keur sticker
geldt hierbij als een bewijs dat de machine is goedgekeurd.
Combineer dus slim het keuren met het onderhoud aan je
werkmaterieel. Het bijkomende voordeel is dat je daarmee ook
onnodige stilstand voorkomt.
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Regel je VA-keur nu!
Staat de veiligheid van jezelf, je medewerkers en anderen ook hoog in het vaandel? Neem dan geen onnodig
risico en laat je machines, werktuigen en gereedschappen tijdig en regelmatig keuren door een erkend
VA-keurbedrijf.

VA-keur = periodieke veiligheidskeuring = veilige machine = keurig geregeld!
Kijk op VA-keur.nl voor meer informatie.

Kijk op VA-KEUR.NL/KEURBEDRIJVEN
voor een keuringsbedrijf bij jou in de buurt!
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