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PERIODIEKE VEILIGHEIDSKEURING 
MAGAZIJN
Veiligheid en keuring van stellingen
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In elk magazijn kunnen ongelukken 
voorkomen, maar regelmatige in- 
specties kunnen het aantal én het ef-
fect daarvan minimaliseren. De keur-                                                                              
meesters van Dexion bieden een 
handige, uitgebreide en kosteneffi-
ciente manier om uw magazijn veilig 
te houden.

Gedurende het jaar kunnen kleine 
veranderingen - veroorzaakt door het 
verplaatsen van goederen, het inrich-
ten en herinrichten van de stellingen 
en het stoten tegen de stellingen door 
dagelijks gebruik – er op den duur voor 
zorgen dat de draagcapaciteit van de 
stellingen wijzigt. Dit kan leiden tot in-

cidenten in een magazijn, waardoor er 
schade aan zowel mens als materiaal 
kan ontstaan. De uitdaging is om deze 
veranderingen vroegtijdig te consta-
teren om in de toekomst extra kosten 
te voorkomen. Hierbij is de ervaring 
van een getrainde expert die weet 
waar hij moet zoeken, vereist.

De keurmeesters van Dexion zijn vol-
ledig gecertificeerd en zeer ervaren 
om jaarlijkse inspecties uit te voeren. 
Zij zorgen ervoor dat de veiligheid bin-
nen uw magazijn wordt bewaakt. Na 
iedere inspectie wordt een gedetail-
leerd rapport verstrekt, advies aange-
boden en wordt aangegeven welke 

gebieden onmiddellijke actie vereisen 
of waar in de toekomst aandacht aan 
moet worden geschonken. Elk bezoek 
is gecertificeerd en er worden goed-
keurstickers verstrekt die na inspectie 
op de gecontroleerde belastingborden 
worden aangebracht. 

Onze inspecties voldoen strikt aan alle 
wettelijke overheidsreglementen en op 
reparatiewerk wordt 6 maanden gar-
antie gegeven. 

Houdt uw magazijn veilig. Laat ons de 
eerste tekenen constateren voordat 
het te laat is.

Houdt uw magazijn veilig
- Door vroegtijdig constateren van gebreken/vervormingen worden incidenten voorkomen 

01 Beschadigde staanders zorgen voor gevaarlijke 
omstandigheden
02 Onbrekende controles kunnen leiden tot een in-
storting van de stelling
03 Stellingen worden op minimaal 38 punten 
gecontroleerd
04 Digitale registratie van een keuring gebeurt ter 
plaatse
05 Getrainde en ervaren keurmeesters zijn van 
cruciaal belang
06 BMWT biedt meer dan de minimale geldende 
NEN-EN15635 norm
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De voordelen van een keuring 
door Dexion :

 ▪ Uitgebreide professionele 
inspectie

 ▪ Gecertificeerde en ervaren 
keurmeesters 

 ▪ Geen onderbreking van 
werkzaamheden

 ▪ Gedetailleerd inspectierapport 
 ▪ Voorkomen van schade aan 
personen of goederen

 ▪ Uitbreiding levensduur van 
installaties

 ▪ Vroegtijdig analyseren van 
risico’s minimaliseert de 
reparatiekosten

 ▪ Snelle en vakkundige reparaties
 ▪ Biedt onafhankelijke expert voor 
beoordeling materialen 

Goedkeuring
Houdt u aan wettelijke overheids-
reglementen en normen van de  ver-
zekeringsmaatschappij. Na elke in-
spectie ontvangt u van Dexion uw 
inspectielijst en goedkeurstickers, die 
een jaar geldig zijn.

Belastingborden
Alle door Dexion vervaardigde pro-
ducten kunnen wij voorzien van een 
belastingbord met daarop de vermel-
ding van de maximale capaciteit, dit is 
een wettelijke verplichting.

Jaarlijkse en routinematige 
ondersteuning
Dexion neemt jaarlijks contact met u 
op voor het maken van een keuring-af-
spraak. Wanneer u tussen de inspec-
ties door ondersteuning nodig heeft, 
zijn wij direct beschikbaar.

BMWT-Keur
Het BMWT-Keur is een keuringsys-
teem van fabrikanten en importeurs 
op het gebied van bouwmachines,   
magazijninrichtingen, transport-
middelen en wegenbouwmachines.
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A. Vervorming. Verbogen liggers en staanders kunnen een teken zijn van potentieel 
gevaar. Belastbaarheid van liggers en staanders met deuken worden herberekend en 
indien nodig vervangen. B. Helling. De maximale scheefstand van een stelling wordt ge-
controleerd conform NEN-EN 15000 serie.C. Laadgewicht en plaatsing. Het gewicht van 
de lading mag niet meer zijn dan de max. belastbaarheid of verkeerd geplaatst worden. 

Zie wat er gebeurt bij 
een Dexion keuring.
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Dexion is gecertificeerd om het 
BMWT-Keur, welke op haar beurt weer 
wordt gecontroleerd door de TÜV, uit 
te voeren. Daar waar noodzakelijk  
verzorgt Dexion vakkundig uitgevo-
erde reparaties zodat uw magazijn-
medewerkers in een veilig magazijn 
kunnen werken en u aan uw wettelijke 
ARBO-plicht, zoals vermeld in artikel 
7.4a van het Arbobesluit voldoet.
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