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Keuring Brandweermaterialen 
 

Een brandweerkorps moet altijd op haar materialen kunnen vertrouwen, het is daarom 
belangrijk dat uw materialen goed worden onderhouden en periodiek gekeurd worden 
zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.  
 

Keuring hijs- en hefmiddelen.  
Dynastart Tools verzorgt de keuring van uw hijs- en hefmiddelen en kan dit op locatie keuren 
volgens de EKH werkvoorschriften en keuringstermijnen (zie overzicht) zoals  hijsbanden, 
sjorbanden, lier, staaldraadtakel, kettingen, werken op hoogte, hefkussens en dommekrachten. 
 

Keuringen overige bepakkingen 
Tevens keurt Dynastart Tools de overige bepakkingen volgens de daar voor geldende 
normen zoals elektrisch gereedschap, ladders en motorkettingzagen 
 

Keuring redgereedschap 
Als leverancier van Lukas redgereedschap en Vetter afdicht- en hefkussens is Dynastart Tools 
gespecialiseerd in het onderhouden en keuren van deze gereedschappen. 
 

Onderhoud en reparatie 
Bij het werken met brandweermaterialen zijn veiligheid en betrouwbaarheid van groot belang, 
maar ook de kwaliteit en de juiste werking van deze materialen zijn belangrijk. Om dit te kunnen 
realiseren dienen de materialen goed onderhouden en eventueel direct gerepareerd te worden 
wat Dynastart Tools uiteraard ook voor u kan verzorgen. 
 

Certificering  
Bij alle door ons geïnspecteerde en/of gekeurde materialen wordt een keuringsrapport of 
certificaat geleverd. 
 

Voordelen 
Wij verzorgen voor u het gehele onderhoud, inspectie en keuring van uw brandweermateriaal.  
Het grote voordeel voor u:  
Uw voertuigen en materialen hoeven niet langer op verschillende tijdstippen bij diverse bedrijven 
beschikbaar gesteld te worden. Hiermee beperkt u het aantal dagen dat u uw voertuigen en 
materialen buiten dienst heeft staan.  
De werkzaamheden worden in overleg “op maat” uitgevoerd.  
 

Algemeen  
Onze servicemonteurs / keurmeesters zijn opgeleid en gecertificeerd tot een deskundig en 
onafhankelijk keurmeester en komen op locatie voor het verzorgen van het onderhoud  en 
de keuring van uw materiaal. Hiermee wordt alles door ons gecertificeerd en gerapporteerd 
inclusief de bijhorende rapporten en certificaten.  
Indien u een contract afsluit krijgt u enige tijd voor de volgende keuringsdatum een bericht 
voor de planning van de opvolgende keuringen.  
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Overzicht aanbevolen inspecties en keuringen TS* 

Aantal Te controleren / keuren 
materiaal 

Controle / keuring op Uitgevoerd 
door: 
Dynastart 
Tools 

Uitgevoerd 
door:  
extern bedrijf 

6x Oplader handlamp Volgens bijlage 8 Branchevoorschrift* X   

4x Veiligheidsvest Volgens NEN-EN 471 X  

6x Reddingsvest Keuring- / houdbaarheidsdatum X X  

1x Schuimblusser Keuring- / houdbaarheidsdatum  X  

1x Sproeischuimblusser Keuring- / houdbaarheidsdatum  X  

1x Explosiegevaarmeter Keuring- / houdbaarheidsdatum X X  

1x CO-meter Keuring- / houdbaarheidsdatum X X  

1 set  Burnshields Houdbaarheidsdatum  X   

1 set Hydraulisch redgereedschap Keuring- / houdbaarheidsdatum X  X  

1x Airbagvanger Houdbaarheidsdatum  X   

1x Redzaag  Keuringsdatum  X  

1x Motorkettingzaag  Keuringsdatum X  

2x Zaaghelm + vizier + 
gehoorbescherming 

Volgens bijlage 7 Branchevoorschrift* X  

2x Zaagbroek Volgens bijlage 7 Branchevoorschrift* X  

1x Verbandtrommel Houdbaarheidsdatum X  

1x Beademingskapje Houdbaarheidsdatum X  

2x Vluchtmasker Houdbaarheidsdatum X  

2x Chemicaliënpak  Keuring- / houdbaarheidsdatum X X  

1x Alarmdosismeter Keuring- / houdbaarheidsdatum X X  

2x Fullbody harnas Keuring- / houdbaarheidsdatum X   

2x Werklijn met lijnklem Keuring- / houdbaarheidsdatum X   

2x Vanglijn Keuring- / houdbaarheidsdatum X   

5x Oplader portofoon Volgens bijlage 8 Branchevoorschrift* X   

1x Schuifladder  Keuringsdatum X   

1x Reformladder  Keuringsdatum X   

1x Werkplekverlichtingset  Volgens bijlage 8 Branchevoorschrift* X   

1x Kabelhaspel  Volgens bijlage 8 Branchevoorschrift* X   

1x Verloopsnoer  Volgens bijlage 8 Branchevoorschrift* X   

2 paar Handschoenen voor hoge  
spanning 

Houdbaarheidsdatum  X   

* Branchevoorschrift Standaardbepakking voor Brandweervoertuigen Tankautospuit en Hulpverleningsvoertuig versie 5.0 
 

 

Controles en keuringen uitgevoerd door Dynastart Tools worden op locatie uitgevoerd net als de keuring 
van het hydraulisch redgereedschap. 
 

Controles en keuringen uitgevoerd door een extern bedrijf worden in overleg met opdrachtgever bekeken wat 
het efficiëntst is. 
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Overzicht aanbevolen EKH keuringstermijnen 

 

Hijs- en/of hefmiddel 
 

Jaarlijks visuele 
inspectie 

 

Jaarlijks keuren 
(beproeven) 

4-jaarlijks 
keuren 

(beproeven) 

Eenmalige 
certificering bij 
nieuw levering 

Ketting en kettingwerk  +  +  

Kettingwerk aan staalkabels +  +  

Kettingwerk aan hijsbanden +  +  

Oogbouten en moeren  +  +  

Sluitingen  +  +  

Haken (alle soorten) +  +  

Staalkabels  +   + 

Tuikabels +    

Sockets en draadhuizen +  +  

Platenklemmen   +   

Balkenklemmen   +   

Hijsklemmen   +   

Vatenklemmen   +   

Hijsbanden  +   + 

Rondstroppen  +   + 

Spanschroeven  +   

Hefmagneten   +   

Vacuum Hefapparatuur  +   

Hijsjukken / Hijsframes +   + 

Vorken voor Heftrucks +  +  

Voorzetapparatuur 
Vorkheftrucks 

+   + 

Valgordels en vallijnen +    

Valblokken +    

Staaldraadtakels  +   

Handketting- en rateltakels  +   

Elektro-takels   +   

Pneumatische takels   +   

Lieren  +   

Loopkatten  +   + 

Mechanische vijzels  +  +  

Hydraulische vijzels  +  +  

Heftafels  +   

Dommekrachten  +  +  

Ladders +    

 
 

 


