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Doelgroep

Ook wordt ingegaan

Medewerkers worden opgeleid tot

op de rol van de

keurmeester voor magazijnstellingen en

externe keurmeester

palletstellingen en overige stalen

welke keuringen

opslagsystemen zoals legbord- en

voor derden uitvoert.

palletstellingen. Na het volgen van de
cursus is de keurmeester bevoegd om

Werkwijze

magazijnstellingen te keuren. De

Theorie en praktijkvoorbeelden. Tijdens

bevoegdheid geldt voor de eigen

het praktijkgedeelte worden voorhanden

organisatie. Ook mogen keurmeesters

zijnde magazijnstellingen worden

magazijnstellingen voor derden keuren

gekeurd door de aspirant keurmeesters,

als externe keurmeester.

onder toezicht van de docent.

Doel

Tijdsduur

Het periodiek keuren van

Cursusduur: 1 hele dag

opslagsystemen is sinds 1998 verplicht.

lesstofbehandeling en practicum.

De keuringsplicht is opgenomen in het
Arbeidsomstandighedenbesluit. Ook de

Certificaat

recent ingevoerde Europese norm

Deelnemers ontvangen een

EN15635 (gebruik en onderhoud van

keurmeestercertificaat welke voldoet

stalen opslagsystemen) eist een

aan het arbeidsomstandighedenbesluit.

periodieke keuring. De keuringen
kunnen worden uitbesteed, maar mogen

Prijzen

ook intern worden uitgevoerd door een

1 cursist: € 295,-

ter zake deskundige welke niet direct

2 t/m 3 cursisten: € 285,-

betrokken is bij het magazijn. Middels

4 t/m 5 cursisten: € 275-

deze training worden medewerkers

6 en meer cursisten: € 265,-

opgeleid als deskundige in de zin van
nationale (Arbobesluit) en internationale

Genoemde prijzen zijn per cursist,

(EN) wetgeving.

exclusief BTW, incl. lunch, examen en
certificaat. Training wordt bij voorkeur

Inhoud

in-company verzorgd bij een minimale

Onderwerpen die in de theorie

deelname van 4 personen. De Training

behandeld worden: waarom, wanneer

keurmeester stalen opslagsystemen

en door wie keuren, achtergronden

wordt verzorgd in Lexmond.

keuringen, wetgeving, Arbo-wet en
productaansprakelijkheid, normen, type
opslagsystemen, classificatie
beschadigingen, opstellingseisen,
constructief inzicht, uitvoeren
keuringen, toepassing checklijsten en de
administratieve afhandeling van
inspecties.
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