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CE-ESTER
YOUR CHOICE FOR SAFETY.
CE-ESTER is een keurmerk van kwaliteit. Wij zorgen voor 

veilige en goedwerkende machines in een veilige werk-  

omgeving. CE-ESTER bestaat uit CE-ESTER Keuringsbedrijf 

en CE-ESTER Machine Safety. Beide bedrijven werken  

intensief samen om u de beste oplossingen te bieden.

U kunt rekenen op onze aandacht en service.



Is het tijd om uw gereedschap of machines te laten keuren?

Voorkom incidenten: zorg voor veilige en goed functionerende arbeidsmiddelen. De vakmensen 

van CE-ESTER keuren uw arbeidsmiddelen deskundig en efficiënt. U voldoet met de periodieke 

keuringen aan uw zorgplicht en u voorkomt problemen met de Inspectie SZW. Bovendien kiest 

u voor continuïteit op de werkvloer.

VEILIG WERKEN

Om de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen is een periodieke inspectie van arbeids- 

middelen wettelijk verplicht. CE-ESTER inspecteert arbeidsmiddelen vakkundig en volgens de 

actuele normen. Wij keuren op locatie en in onze werkplaats in Lexmond. Wordt een gereed- 

schap afgekeurd? Dan ontvangt u een onderbouwd inspectierapport inclusief een offerte voor 

deskundige reparatie. CE-ESTER is volledig ingericht op het uitvoeren van reparaties die nodig 

zijn om arbeidsmiddelen goed te keuren. Wij zorgen voor veilige arbeidsmiddelen; wij werken 

aan veiligheid en continuïteit in uw bedrijf. CE-ESTER is uw partner; your choice for safety.

 DE ZEKERHEID VAN
VEILIGE ARBEIDSMIDDELEN.



CE-ESTER is hét bedrijf dat arbeidsmiddelen keurt! Wij keuren in iedere branche en 

werken efficiënt door verschillende keuringen te combineren. Onze keurmeesters 

zijn vakkundig, ervaren, onafhankelijk en objectief. CE-ESTER zorgt voor veilige 

arbeidsmiddelen! CE-ESTER is VCA- en ISO-gecertificeerd door TÜV. Zij voeren 

jaarlijks een audit uit. Met CE-ESTER zorgt u ervoor dat u voldoet aan uw zorgplicht 

door de verplichte periodieke keuring van uw arbeidsmiddelen tijdig en deskundig 

uit te laten voeren.

CE-ESTER keurt uw arbeidsmiddelen op locatie. Aanhangwagen keuren wij in onze 

moderne en goed uitgeruste werkplaats in Lexmond. 

Wij beschikken over een trekbank voor het trekken van hijsmiddelen tot 50 ton en 

een mobiele variant tot 15 ton.

KEURINGEN



heftrucks

hoogwerkers

kanaalliften

motorische gereedschappen

aanhangwagens

momentsleutels

accugereedschap

CE-ESTER KEURT:

elektrisch handgereedschap

werkplaatsmachines

klimmateriaal (ladders, trappen en steigers)

bouw- en goederenliften

hef- en hijsmiddelen

valbeveiligingen

magazijnstellingen



LOOP GEEN ONNODIGE  
RISICO’S; ZORG VOOR 
VEILIGE EN GOEDGEKEURDE 
ARBEIDSMIDDELEN.

SLIM BEHEER VAN UW ARBEIDSMIDDELEN

CE-ESTER biedt u online altijd en overal inzicht in de status van uw arbeidsmidde-

len. In ons beveiligde online materieelbeheersysteem heeft u direct toegang tot de 

gegevens en de inspectiehistorie van uw arbeidsmiddelen. U logt op een eenvoudi-

ge manier in via het klantportaal op onze website. Zo bent u altijd op de hoogte. U 

beschikt direct na de inspectie door onze keurmeester over de inspectierapporten 

en certificaten van het gekeurde materieel. Informatie over afgekeurde arbeidsmid-

delen, inclusief beschikbare foto’s van de afgekeurde punten, kunt u ook inzien in 

het inlogportaal.

Uw administratie wordt met ons systeem overzichtelijk, eenvoudig en veel minder 

foutgevoelig. Bovendien kunt u bij een controle door de inspectie SZW meteen de 

relevante rapporten digitaal tonen. 

CE-ESTER informeert u tijdig wanneer er arbeidsmiddelen gekeurd moeten worden.

U ontvangt automatisch een bericht. Met CE-ESTER weet u waar u aan toe bent.

ONLINE INZICHT

Beheer uw materieel efficiënt. De voordelen van ons materieelbeheersysteem:

		altijd en overal inzicht;

		inspectiehistorie direct beschikbaar;

		keuringscertificaten direct beschikbaar;

		overzicht per afdeling, vestiging of arbeidsmiddel;

		automatische melding dat materiaal gekeurd moet worden.



DE VOORDELEN:

		gedegen en actuele kennis van inspecties;

		thuis in elke branche;

		actueel inzicht met het online materieelbeheersysteem;

		praktisch en oplossingsgericht;

		reparatie van arbeidsmiddelen;

		gecertificeerd partner;

		professionele aanpak;

		één aanspreekpunt voor de keuring van arbeidsmiddelen.

CE-ESTER; de zekerheid van veilige arbeidsmiddelen.

CE-ESTER IS SPECIALIST 
IN HET KEUREN VAN  
ARBEIDSMIDDELEN.



CONTACT

Neem contact met ons op voor advies over het keuren en inspecteren 

van arbeidsmiddelen. U kunt ons bereiken op +31(0)347-341584 of per 

e-mail via info@ce-ester.nl. Kijk ook eens op www.machineskeuren.com. 

Kies voor veiligheid, kies voor CE-ESTER. Wij adviseren u graag.
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CE-ESTER

ALGEMENE PRIJSLIJST KEURINGEN GELDIG TOT EN MET 31-12-2020

Algemene voorwaarde 
∞ Keuren werkplaatsmachines en aanhangwagens is exclusief arbeid.

∞ Keuren stroomverdeelkasten/bouwstroomkasten, bouwkeet/container/unit is exclusief arbeid.

∞ Keuren magazijnstellingen is exclusief gebruik hoogwerker.

∞ Afgekeurde arbeidsmiddelen worden in rekening gebracht.

∞  Bij machines GWW en intern transport dient het originele machineboek aangeleverd te worden. Bij ontbreken hiervan kunnen wij 

tegen extra kosten deze bescheiden aanleveren.

∞ Prijzen gelden bij schoon en compleet aangeleverde materialen.

∞ Het materieel ligt klaar op dag van keuring.

∞ Keurmeester kan droog zijn werkzaamheden uitvoeren.

∞ Er is parkeerruimte beschikbaar op de locatie.

∞ Reparaties worden zo mogelijk, in overleg direct uitgevoerd.

∞ Minimum order voor het keuren excl. voorrijkosten en BTW bedraagt € 75,-.

∞ We keuren alle arbeidsmiddelen conform de eisen van de desbetreffende normen.

∞ Prijzen zijn incl. keuringssticker, eventueel graveren, certificaat en inlogcode webportal.

∞ Prijzen zijn excl. BTW.

Prijs

Elektrisch handgereedschap  € 7,75 per stuk

Accugereedschap visuele inspectie  € 6,00 per stuk

Ladders en trappen  € 8,75 per stuk

Stroomverdeelkast/bouwstroomkast  
certificaatkosten

 € 14,50 per stuk

Werkplaatsmachines certificaatkosten  € 14,50 per stuk

Bouwkeet/container/unit  
certificaatkosten

 € 14,50 per stuk

Magazijnstellingen certificaatkosten  € 14,50 per stuk

Aanhangwagens certificaatkosten  € 14,50 per stuk

Valbeveiliging  € 13,50 per stuk

Bouwliften en ladderliften  € 135,00 per stuk

Kanaalliften  € 65,00 per stuk

Prijs

Hoogwerkers/heftrucks/stapelaars  € 135,00  per stuk

Momentsleutels 0-1100 Nm kalibreren  € 55,00 per stuk

Momentschroevedraaiers kalibreren  € 45,00 per stuk

Grond-, weg-, en waterbouwmachines  op aanvraag 

Magazijnstellingen per dagdeel  op aanvraag

Motorisch gereedschap ( brandstof )  € 59,50 per uur

Steigermateriaal   € 59,50 per uur

Arbeid  € 53,00 per uur

Basisaccount materiaalbeheer  € 19,80 per jaar

Voorrijkosten per km:  € 0,65 per km
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CE-ESTER

PRIJSLIJST HEF- EN HIJSMIDDELEN GELDIG TOT EN MET 31-12-2020

Prijs p/s

Keuren harp/d-sluiting t/m 6,5 T € 6,00 

Keuren harp/d-sluiting > 6,5 T t/m 25 T € 7,50 

Keuren harp/d-sluiting > 25 T t/m 40 T € 15,00 

Keuren staal kabelstrop  Ø 10 t/m 20 mm  € 17,50 

Keuren staal kabelstrop  Ø 21 t/m 30 mm  € 25,00 

Keuren staal kabelstrop Ø 31 t/m 52 mm  € 29,50 

Keuren hijshaak t/m 3 T  € 15,00 

Keuren hijshaak 3 T t/m 10 T  € 25,00 

Keuren hijshaak > 10 T  € 45,00 

Keuren vacuüm apparatuur  € 35,00 

Keuren kettingtakel  € 52,50 

Keuren kettingtakel elektrisch  € 75,00 

Keuren draadspankikker  € 14,50 

Keuren plaathijsklem/balkklem/hijsklem  € 52,50 

Keuren loopkat  € 35,00 

Keuren klap/voetblok  € 15,00 

Keuren stelconplaat hakenset  € 25,00 

Keuren stelconplaat hakenset incl. ketting 2 sprong  € 45,00

Keuren hefmagneet  € 30,00 

Keuren dommekracht/railkrik  € 27,50 

Keuren hydraulische vijzel  € 35,00 

Keuren hefbrug  € 130,00 

Keuren manbak  € 65,00 

Keuren transportrol  € 25,00 

Keuren staaldraadtakel  € 52,00 

Keuren kettingleng  € 20,00 

Keuren ketting 2-sprong  € 30,00 

Keuren ketting 3/4-sprong  € 40,00 

Visuele inspectie harp/d-sluiting > 6,5 T t/m 25 T  € 6,00 

Visuele inspectie harp/d-sluiting > 25 T t/m 40 T  € 10,00 

Visuele inspectie hijshaak  € 13,50 

Visuele inspectie kettingleng  € 12,95 

Visuele inspectie ketting 2-sprong  € 15,95 

Visuele inspectie ketting 3/4-sprong  € 19,95 

Visuele inspectie stelconplaat hakenset  € 15,00 

Visuele inspectie kubel, kraan container, spreider/jib/
evenaar 

 € 19,50 

Visuele inspectie kunststof hijsbanden  € 10,00 

Prijs p/u

Keuren portaal kraan  € 59,50 

Keuren pallethaak, stenenklem  € 59,50 

Keuren kubel, kraan container, spreider/jib/evenaar  € 59,50 

Keuren kolomzwenkkraan  € 59,50 

Arbeid  € 52,50 

Prijs

Gebruik verticale testframe met toebehoren per 1/2 dag  € 40,00 

Gebruik verticale testframe met toebehoren per dag  € 75,00 

Gebruik verticale testframe met toebehoren per week  € 175,00 

Gebruik testgewichten per 1/2 dag 435 KG  € 30,00 

Gebruik testgewichten per dag 435 KG  € 60,00 

Gebruik testgewichten per week 435 KG  € 160,00 

Gebruik testgewichten > 435 kg  op aanvraag 

Voorrijkosten per km:  € 0,65 

Algemene voorwaarden 

∞ Jaarlijkse inspectie van hef-en hijsmiddelen is op locatie mogelijk.  

∞  Prijzen zijn incl. keuringssticker, eventueel graveren, certificaat en 

inlogcode webportal.

∞ Prijzen zijn incl. inspecteren, demonteren en monteren.  

∞ Bij inspectie gelieve het originele certificaat toevoegen.  

∞ Prijzen gelden bij schoon aangeleverde materialen. 

∞ Het materieel ligt klaar op dag van keuring. 

∞ Keurmeester kan droog zijn werkzaamheden uitvoeren. 

∞ Er is parkeerruimte beschikbaar op de locatie. 

∞ Afgekeurde arbeidsmiddelen worden in rekening gebracht. 

∞  Wij keuren alle arbeidsmiddelen conform de eisen van de  

desbetreffende normen.

∞ Zie voor beproeving inspectie frequentie.  

∞ Prijzen zijn excl. BTW.




