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Keuringsopdracht 

Soort keuring : Kies een item 

Keuringsadres :  

Keuringsplaats :  

Gewenste keuringsperiode * : Datum of periode: 

Inkoopordernr. of PO-nummer :  
      * keuringsdatum wordt in overleg nader afgestemd met onze planning 

Contactpersoon op de keuringslocatie 

Naam :  

Telefoonnummer :  
 
Toestelinformatie 
 

Naam / aanduiding toestel(len) :  

Soort toestel(len) : Kies een item of vul handmatig in indien het soort toestel afwijkt 

Typeaanduiding(en) :  

Serienummer(s) :  

Bouwjaar :  

Plaats vervaardiging :  
 
Ondertekening opdrachtgever 

Bedrijfsnaam :  

Naam contactpersoon :  

E-mailadres** :  

Datum :  
 
Handtekening opdrachtgever 

 
:  

** Rapportages worden naar dit e-mailadres verzonden 

Geeft u opdracht voor een type- of stukskeuring? Het technisch constructiedossier indienen volgens bijlage 1.1 
Bent u een nieuwe relatie? Gelieve tevens uw bedrijfsgegevens invullen in bijlage 2 
 

 
Mail deze aanvraag naar speel@mme-group.com 

 
 
 Indien de bestanden van het technisch constructiedossier te groot zijn voor verzending per e-mail, maak dan gebruik 

van https://cs.mme-group.com met speel@mme-group.com als ontvanger. 
 Met het indienen van de keuringsaanvraag verklaart u dat het te keuren toestel niet onder keuring is bij een andere 

aangewezen keuringsinstantie of eerder door een andere (aangewezen) keuringsinstantie is afgekeurd. 
 Met het indienen van uw aanvraag of afroep van keuring/inspectie gaat u akkoord met de aan u verzonden offerte, 

algemene voorwaarden, het certificatiereglement en communicatie via de elektronische weg. Indien u geen offerte 
heeft ontvangen zal afrekening plaatsvinden op regie op basis van onze standaardtarieven en voorwaarden. 

 Indien de aanvraag niet ondertekend is kan ter plaatse om een handtekening gevraagd worden.  

https://cs.mme-group.com/
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Bijlage 1.1: Technisch Constructiedossier 
Stukskeuring 

Het technisch constructiedossier dient minimaal te bestaan uit: 

 Nederlandstalige gebruiksaanwijzing 
Met bijvoorbeeld: toestelkenmerken en (gebruiks)voorschriften, toezicht verantwoordelijkheden, inspectie- en 
onderhoudsvoorschriften, etc. etc. 

 Overzichtsplan 
Met bijvoorbeeld: aanzichttekening inclusief omvang van opvangzones, valhoogten, etc. etc. 

 Test- en materiaalcertificaten, incl. constructieberekeningen (voor zover van 
toepassing) 
Met bijvoorbeeld: certificaat schokabsorbering schommelzitting, zeefproef korrelgrootte en/of certificaat 
valondergrond, materiaalcertificaten, trekproef scheurweerstand, etc. etc. 

 Een beschrijving van de gevaren 
Vul hiervoor bijlage 1.2 van dit formulier in of neem de beschrijving op in uw technisch constructiedossier. 

 Overzicht van de tijdens het ontwerp toegepaste normen en voorschriften 
Vul hiervoor bijlage 1.3 van dit formulier in of neem het overzicht op in uw technisch constructiedossier. 
 

Typekeuring 

Naast de documenten genoemd onder stukskeuring is aanvullend noodzakelijk: 

 Gedetailleerde tekeningen 

 Technische specificaties / gebruikte onderdelen en componenten 

 Interne bepalingen die worden toegepast bij de productie van meerdere toestellen of voor de 
veiligheid regelmatig te vervangen essentiële onderdelen, ter handhaving van de overeenstemming 
met het type kenmerkend monster. 

Het technisch constructiedossier wordt getoetst aan bijlage II van het Warenwetbesluit attractie- en 
speeltoestellen. Naar aanleiding van deze controle en de keuring ter plaatse kunnen aanvullende 
documenten noodzakelijk zijn. 

Inspectie in gebruiksfase 

In geval van inspectie in de gebruiksfase zoals, operationele inspectie en jaarlijkse hoofdinspectie, hoeft u 
geen technisch constructiedossier in te dienen. Tijdens de inspectie gelieve de volgende documenten ter 
beschikking te houden voor de inspecteur ter inzage: 

 gebruiksaanwijzing; 

 certificaat van Goedkeuring; 

 actueel dossier / logboek. 

Wijze indienen van het technisch constructiedossier 

 Uit de bestandsnamen van documenten in het technisch constructiedossier dient duidelijk te blijken 
welk document het betreft inclusief versie- of revisieaanduiding 

 Het technisch constructiedossier en uw aanvraag kunt u per e-mail naar ons toesturen via 
speel@mme-group.com 

Indien de bestanden van het technisch constructiedossier te groot zijn voor verzending per e-mail, kunt u 
deze uploaden via https://cs.mme-group.com met speel@mme-group.com als ontvanger. 

mailto:speel@mme-group.com
https://cs.mme-group.com/
mailto:speel@mme-group.com
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Bijlage 1.2 Beschrijving van gevaren en beheersmaatregelen 
 Deze bijlage hoeft enkel ingevuld te worden in geval van typekeuring en stukskeuring.  

 Indien deze bijlage niet gevuld wordt, dienen de gegevens in uw technisch constructiedossier te zijn 
opgenomen. 

 

Gevaarsaspecten 

Gelieve aankruisen welke gevaarsaspecten van toepassing zijn. Tijdens het ontwerp is rekening gehouden 
met gevaren ten gevolge van: 
☐ Onvoldoende draagkracht van het toestel, (sterkte, stijfheid, vervormingscapaciteit van materialen); 

☐ Het verlies van evenwicht van het toestel, rekening houdend met de ondersteuning van het toestel 
 en de ondergrond, alsmede mogelijke belastingen van het toestel; 
☐ De toegepaste elektrische energie; 

☐ De toegepaste mechanische, pneumatische of hydraulische energie; 

☐ Een defect in het bedieningscircuit of defecten in de energievoorziening; 

☐ Het gebruik van het toestel, waaronder: 

 ☐ vallen, 
 ☐ snijden (o.a. scherpe randen), 

 ☐ beklemming (o.a. van ledematen, lichaam, hoofd/nek, vinger/teen, voet, 

 ☐ afklemming (tussen veranderlijke openingen), 

 ☐ verstikking (o.a. van kleding, koordjesbeknelling), 

 ☐ botsen 

 ☐ overbelasting van het lichaam 

☐ De toegankelijkheid en bereikbaarheid van het toestel, waaronder de toegankelijkheid bij defecten 

 en noodsituaties; 
☐ Mogelijke interacties van het toestel en de passagiers met de omgeving waaronder omstanders;  

☐ Het binnenklimaat van omsloten ruimten, waaronder voldoende ventilatie en voldoende verlichting; 

☐ Gebrekkige onderhoudsmogelijkheden; 

☐ Het monteren, demonteren en hanteren van het toestel; 

☐ Brand; 

☐ Hinderlijke straling; 

☐ Blootstelling aan chemische stoffen; 
☐ De blootstelling aan biologische verontreiniging. 
 

Beheersmaatregelen 

Gelieve aankruisen op welke wijze(n) de maatregelen zijn gekozen om de gevaren verbonden aan het 
toestel te beheersen. 

De gevaren verbonden aan het toestel zijn beheerst door middel van: 

☐ het toepassen van (geharmoniseerde) normen, zie bijlage 1.3 voor meer informatie; 

☐ een Risicoanalyse, deze is in het technisch dossier opgenomen. 
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Bijlage 1.3: Gehanteerde normen en voorschriften 
 Deze bijlage hoeft enkel ingevuld te worden in geval van typekeuring en stukskeuring. Indien deze 

bijlage niet ingevuld wordt, dienen de gegevens in uw technisch constructiedossier te zijn opgenomen. 

 Geef in onderstaand overzicht aan de toegepaste normen en voorschriften, alsmede overige technische 
specificaties waarmee in het ontwerp rekening is gehouden. Deze criteria worden gehanteerd tijdens de 
keuring. Indien geen versie-aanduiding wordt ingevuld wordt uitgegaan van de nieuwste versie geldig 
op moment van indienen aanvraagformulier. 

Toegepaste wetgeving 

☐ Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen, incl. Nadere regels attractie- en speeltoestellen. 
☐ Overige, nl.  
 

Speeltoestellen en bodemoppervlak van speelplaatsen 

☐ NEN-EN 1176-1 Versie: nieuwste versie Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden 
☐ NEN-EN 1176-2 Versie: nieuwste versie. Schommels 
☐ NEN-EN 1176-3 Versie: nieuwste versie. Glijbanen 
☐ NEN-EN 1176-4 Versie: nieuwste versie. Kabelbanen 
☐ NEN-EN 1176-5 Versie: nieuwste versie. Draaitoestellen 
☐ NEN-EN 1176-6 Versie: nieuwste versie. Wiptoestellen 
☐ NEN-EN 1176-7 Versie: nieuwste versie. Plaatsing, controle, onderhoud en gebruik 
☐ NEN-EN 1176-10 Versie: nieuwste versie. Geheel omsloten speeltoestellen 
☐ NEN-EN 1176-11 Versie: nieuwste versie. Ruimtelijke netstructuren 
☐ NEN-EN 1177 Versie: nieuwste versie. Bodemoppervlakken - Bepaling van kritische valhoogte 
☐ Overige, nl:  
 

Waterglijbanen, zwembaduitrusting en waterspeeltoestellen (spray park)  

☐ NEN-EN 1069-1 Versie: nieuwste versie. Waterglijbanen – Veiligheidseisen 

☐ NEN-EN 1069-2 Versie: nieuwste versie. Waterglijbanen – Instructies 

☐ NEN-EN 13451-1 Versie: nieuwste versie. Zwembaduitrusting - Algemene veiligheidseisen. 

☐ NEN-EN 13451-2 Versie: nieuwste versie. Zwembaduitrusting - ladders, trapladders en (…) 

☐ NEN-EN 13451-3 Versie: nieuwste versie. Zwemwater toe- en afvoeren (…) waterattracties. 

☐ EN 17232 Versie: nieuwste versie. Waterspeeltoestellen – Veiligheidseisen (…) 

☐ Overige, nl:  

Opblaasstructuren / Inflatable play equipment 

☐ NEN-EN 14960-1 Versie: nieuwste versie. Opblaasbare speeltoestellen - Veiligheidseisen 

☐ NEN-EN 14960-2 Versie: nieuwste versie. Springkussens bedoeld voor permanente installatie 

☐ NEN-EN 14960-3 Versie: nieuwste versie. Veiligheidseisen voor snappies 

☐ Overige, nl:  
 

Overige voorschriften 

☐ NEN-EN 14974 Versie: nieuwste versie. Skateparks - Veiligheidseisen  

☐ ASTM F2970-17 Versie: nieuwste versie. Trampoline Courts 

☐ Bsi PAS 5000 Versie: nieuwste versie. Fixed indoor trampoline park 

☐ NEN-EN 13814-1 Versie: nieuwste versie. Veiligheid van attractietoestellen  

☐ NEN-EN 13814-2 Versie: nieuwste versie. Attractietoestellen - Bediening, onderhoud en gebruik 

☐ NEN-EN 13814-3 Versie: nieuwste versie. Attractietoestellen - Inspectie-eisen 

☐ Overige, nl:  
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Bijlage 2: Gegevens nieuwe opdrachtgever 
 
U hoeft enkel deze gegevens in te vullen indien u een nieuwe relatie bent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijfsnaam :  

Bezoekadres :  

Postcode :  

Plaats :  

Land :  

 

Factuuradres / Postadres 

 

:  

Postcode / Postbus :  

Plaats :  

Land :  

 

Telefoonnummer 

 

:  

E-mailadres :  

Website :  

 

Contactpersoon 

 

:  

Direct telefoonnummer :  

Mobiel telefoonnummer :  

E-mailadres contactpersoon :  

 

KvK registratie nr. 

 

:  

BTW. no.  :  


	Soort keuring: [Kies een item]
	keuringsadres: 
	keuringsplaats: 
	keuringsdatum: [Datum of periode:]
	inkooporder: 
	Contactpersoon op de keuringslocatie: 
	tel nr keuringslocatie: 
	naam toestel: 
	Soort toestel: [Kies een item of vul handmatig in indien het soort toestel afwijkt]
	typeaanduiding: 
	serienummer: 
	bouwjaar: 
	plaats vervaardiging: 
	bedrijfsnaam: 
	naam opdrachtgever: 
	email opdrachtgever: 
	datum: 
	handtekening: 
	Onvoldoende: Off
	elektrische: Off
	mechanische: Off
	defect: Off
	gebruik: Off
	vallen: Off
	snijden: Off
	beklemming: Off
	afklemming: Off
	evenwicht: Off
	verstikking: Off
	botsen: Off
	lichaam: Off
	toegankelijkheid: Off
	interacties: Off
	binnenklimaat: Off
	onderhoudsmogelijkheden: Off
	monteren: Off
	brand: Off
	straling: Off
	chemische stoffen: Off
	biologische: Off
	toepassen normen: Off
	risicoanalyse: Off
	Overige toegepaste wetgeving: 
	1176 1: nieuwste versie.
	1176 2: nieuwste versie.
	1176 3: nieuwste versie.
	1176 4: nieuwste versie.
	1176 5: nieuwste versie.
	1176 6: nieuwste versie.
	1176 7: nieuwste versie.
	1176 10: nieuwste versie.
	1176 11: nieuwste versie.
	1177 versie: nieuwste versie.
	overige speeltoestellen: 
	1069 1: nieuwste versie.
	1069 2: nieuwste versie.
	13451 1: nieuwste versie.
	13451 2: nieuwste versie.
	13451 3: nieuwste versie.
	17232 versie: nieuwste versie.
	overige waterglijbanen: 
	14960 1: nieuwste versie.
	14960 2: nieuwste versie.
	14960 3: nieuwste versie.
	overige opblaas: 
	14974 versie: nieuwste versie.
	ASTM versie: nieuwste versie.
	bsi pas versie: nieuwste versie.
	13814 1: nieuwste versie.
	13814 2: nieuwste versie.
	13814 3: nieuwste versie.
	overige voorschriften: 
	warenwetbesluit: Off
	toegepaste wetgeving overig: Off
	1176-1: Off
	1176-2: Off
	1176-3: Off
	1176-4: Off
	1176-5: Off
	1176-6: Off
	1176-7: Off
	1176-10: Off
	1176-11: Off
	1177: Off
	speeltoestellen overig: Off
	1069-1: Off
	1069-2: Off
	13451-1: Off
	13451-2: Off
	13451-3: Off
	17232: Off
	waterglijbanen overige: Off
	14960-1: Off
	14960-3: Off
	opblaas overige: Off
	14974: Off
	astm: Off
	bsi pas: Off
	13814-1: Off
	13914-2: Off
	13814-3: Off
	overige voorschriften overige: Off
	14960-2: Off
	bedrijfsnaam nieuw: 
	bezoekadres: 
	postcode nieuw: 
	plaats nieuw: 
	land nieuw: 
	factuuradres nieuw: 
	postcode factuuradres: 
	plaats factuuradres: 
	land factuuradres: 
	tel nr nieuw: 
	email nieuw: 
	website nieuw: 
	contactpersoon nieuw: 
	direct tel nieuw: 
	mobiel tel nieuw: 
	email contact nieuw: 
	kvk: 
	btw nr: 


