
Spelen is onmisbaar voor een goede intellectuele, sociale, 
motorische en emotionele ontwikkeling van kinderen. 
Speeltoestellen zijn daarom overal in onze leefomgeving te 
vinden. Denk bijvoorbeeld aan (indoor) speeltuinen, 
pretparken, schoolpleinen, zwembaden en sportterreinen. 
Kinderen kunnen alleen van de bevorderlijke invloed van 
spelen genieten wanneer dit op een veilige manier gebeurt. 

Alle speeltoestellen die niet bedoeld zijn voor privé-gebruik 
moeten daarom volgens het Warenwetbesluit attractie- en 
speeltoestellen (WAS) gekeurd worden. MME Group is door 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
erkend als een Aangewezen Keuringsinstantie (AKI) voor het 
uitvoeren van deze keuringen. Ons team van deskundige 
SVS 2-ster inspecteurs kan het hele proces van keuring en 
certificatie verzorgen. Met een certificaat van goedkeuring 
voldoet uw speeltoestel aan de Nederlandse wetgeving.

Naast inspecties voor ingebruikname van speeltoestellen 
heeft u als beheerder volgens het WAS een beheersver-
plichting. Dit maakt het noodzakelijk om operationele en/of 
jaarlijkse hoofdinspecties uit te voeren. Door dit uit te laten 
voeren door MME Group monitort u de conditie van uw 
speeltoestellen en voeldoet u aan uw wettelijke verplichting 
als eigenaar en/of beheerder.

Soorten keuringen en inspecties
•  Speeltoestellen (NEN-EN 1176-1 t/m 11)
•  Luchtkussens (NEN-EN 14960)
•  Waterglijbanen (NEN-EN 1069-1, 1069-2)
•  Waterspeeltoestellen en 
    Spray Parks (NEN-EN 13451-1 t/m 3)
•  Natuurlijke speelomgeving
•  Trampolineparken
•  Hoogteparcours en Klimwanden
•  Skatebanen (NEN-EN 14974)
•  Testen Valondergronden (HIC-waarde) (NEN-EN 1177)
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Na verloop van tijd kunnen attractietoestellen in pretparken 
of op kermissen door slijtage en veroudering een risico voor 
de gebruikers gaan vormen. Als eigenaar of beheerder wilt 
u uiteraard incidenten en daaruit voortvloeiend letsel en 
aansprakelijkheid voorkomen. 

U heeft in dit opzicht ook een beheersverplichting. Dit houdt 
in dat u ervoor moet zorgen dat de attractie gedurende de 
gehele levensduur in goede conditie blijft. Tevens houdt dit 
in dat u registraties van onder andere onderhoud, NDO en 
keuringen bijhoudt in een vormvrij dossier of logboek.

Naast het regelmatig uitvoeren van onderhoudsinspecties 
dient een attractietoestel periodiek gekeurd te worden door 
een aangewezen keuringsinstelling, ofwel AKI.

MME Group is een aangewezen keuringsinstelling (AKI) en is 
daarom de juiste partner voor periodieke keuringen van al uw 
kermis- en pretparkattracties zoals achtbanen, draaimolens, 
trampolines, reuzenraden, kabelbanen, kartbanen, 
spookhuizen, droptowers, zweefmolens, enz.

Soorten keuringen en inspecties
• Periodieke keuringen volgens Warenwetbesluit attractie- en 

speeltoestellen (WAS) en EN 13814

• Niet-Destructief Onderzoek (NDO):
 - Ultrasoon Onderzoek (UT)
 - Radiografisch Onderzoek (RT)
 - Magnetisch Onderzoek (MT)
 - Penetrant Onderzoek (PT)
 - Wervelstroom Onderzoek (ET)
 - Visueel Onderzoek (VT)

• Geavanceerd NDO:
 - Digitale Radiografie (DR)
 - Phased Array (PA)
 - Time-of-Flight Diffraction (ToFD)
 - Alternating Current Field Measurement (ACFM)
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