
Uw regionale aanspreekpunt 
voor veilig hijsen en heffen



Hijsservice neemt U de zorg voor veilig 
hijsen en heffen uit handen

Met de regionale vestigingen zijn we succesvol in het ontzorgen van 
de regionale klant voor alles op het gebied van veilig hijsen en heffen. 
Wij zijn succesvol als regionale aanspreekpunt voor al uw vragen 
hieromtrent! U kunt ons herkennen aan:

• Vakmanschap
• Lokale aanwezigheid 
• Verstand van hijsgereedschappen, bovenloop- en zwenkkranen  
 en valbeveiliging
• Gedegen advies en kennis van zaken
• Ruime voorraad hijsgereedschappen voor snelle levering
• Jarenlange ervaring in de wereld van hijsen en heffen
• Ook voor trainingen en opleidingen op het gebied van hijsen  
 en heffen
• Beschikking over up to date testfaciliteiten, waaronder mobiele  
 trekbanken en een 100 ton trekbank
• Monteurs VCA gecertificeerd
• Monteurs NEN 3140 gecertificeerd 
• Monteurs met internationale ervaring
• Ruime ervaring met turn key projecten en maatwerk- oplossingen
• Vakmanschap van de monteurs onderbouwd met een officieel  
 erkend BMWT certificaat ‘Keurmeester’

• Eigen servicewagens met de juiste gereedschappen
• Aanpak keuring en inspectie op basis van Arbo informatieblad 17  
 (AI17), TCVT en BMWT
• Toegang tot het netwerk van gerenommeerde fabrikanten van  
 hijsgereedschappen en kranen
• Vestiging 24/7 bereikbaar voor bijvoorbeeld storingen
• Aantrekkelijke tariefstelling met als doel: verrassingen achteraf  
 voorkomen
• Repareren en onderhouden van bovenloopkranen
• Keuren van bovenloopkranen volgens de keuringscriteria van  
 de BMWT

Daarnaast bespreken wij met behulp van ons keuringshandboek 
graag op locatie onze werkwijze en hoe wij U hiermee het beste 
van dienst kunnen zijn, zonder bijvoorbeeld onnodig (test)werk met 
bijbehorende hoge (test)kosten.

Ook voor speciale eisen of wensen omtrent het keuren van uw 
hijsgereedschappen en kranen of voor bijvoorbeeld een uitgewerkte 
offerte op maat, bent U bij Hijsservice aan het juiste adres!

“Ons motto is: Succesvol 
zijn in het ontzorgen van 
de klant voor alles op het 
gebied van hijsen en heffen.”

Hijsservice.nl



Deskundigheid en keuringsprotocol 
van Hijsservice

Deskundigheid van onze monteurs
Zoals in het Arbeidsomstandigheden- besluit beschreven, moeten 
hijs- en hefgereedschappen volgens een certificatieschema door een 
deskundig natuurlijk persoon, rechtspersoon of instelling op zijn goede 
staat onderzocht worden waarbij zij waar nodig worden beproefd.
De exacte invulling hiervan wordt verder niet omschreven en dit 
heeft de afgelopen jaren geleid tot een wildgroei aan opvattingen en 
pretenties over het keuren van hijs- en hefgereedschappen.
De TCVT (Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport) heeft 
in 2010 voor het keuren van hijs- en hefgereedschappen een 
certificatieschema opgesteld. De TCVT voert haar activiteiten uit op 
basis van een convenant met het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.

De brancheorganisatie de BMWT (Bouwmachines, 
Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel, 
zie ook bmwt.nl) heeft op basis van het TCVT - schema en de 
AI17 (Arbo Informatieblad 17) een cursus Keurmeester hijs- en 
hefgereedschappen ontwikkeld, gericht op de praktijk in onze 
branche. Hiermee wordt de deskundigheid mede door jarenlange 
ervaring van onze monteurs en de kennis vanuit de AI17 bekroond 
met een officieel certificaat. De stof uit deze cursus vormt ook de basis 
van ons keuringshandboek.

Ons keuringsprotocol 
Voor het keuren van bovenloopkranen volgen wij de keuringscriteria 
van de BMWT. Daarvoor heeft deze onafhankelijke brancheorganisatie 
keuringsformulieren opgesteld.
Voor het inspecteren en keuren van hijsgereedschappen zijn of 
worden al onze monteurs opgeleid tot het niveau van keurmeester 
waarmee zij zowel een inspectie als keuring kunnen uitvoeren. 
Uw hijsgereedschappen worden daardoor altijd op keuringsniveau 
beoordeeld. 
Het in veilige toestand houden of brengen van uw hijsgereedschappen 
staat bij ons voorop, zonder onnodige beproevingen. Het beproeven  
(“trekken”) van hijsgereedschappen waarbij dit niet noodzakelijk is, 
zien wij bijvoorbeeld niet als een verhoging van de veiligheid. 
Sommige hijsgereedschappen worden vanwege hun opbouw sowieso 
beproefd, andere bijvoorbeeld wanneer de gebruiksomstandigheden 
hierom vragen en andere hijsgereedschappen worden beproefd omdat 
de fabrikant dit voorschrijft.  

Een succesvolle ontzorging voor alles op het gebied van veilig hijsen 
en heffen betekent voor Hijsservice niet het doen van onnodig en 
kostbaar testwerk maar een praktische blik hierop én een onderbouwd 
advies over het keuren van hijsgereedschappen en kranen!

Wij keuren en certificeren volgens de richtlijnen van de BMWT. 



De aanpak van inspecties en keuringen, uitgevoerd door Hijsservice, 
kan worden samengevat in enkele kernactiviteiten:
- Een opname op locatie van de te keuren hijsgereedschappen en kranen.
- Een open communicatie over het inplannen en het uitvoeren van de 

werkzaamheden aan uw hijsgereedschappen of kranen zodat U de 
hijsgereedschappen of kranen zo kort als mogelijk hoeft te missen 
danwel uit bedrijf genomen hoeven te worden.

- Een onafhankelijk, gedegen onderzoek van uw hijsgereedschappen 
en kranen door onze gekwalificeerde monteurs.

- Het merken van goedgekeurde items door middel van 
keuringsstickers en/of het aanbrengen van een jaarkleur.

- Het opstellen van een overzichtslijst van uw gekeurde 
hijsgereedschappen. Voor kranen worden de keuringsformulieren 
ingevuld en waar nodig het kraanboek bijgewerkt.

- Gedegen advies voor de uit te voeren en benodigde reparaties aan 
uw hijsgereedschappen en/of kranen.

- Een helder voorstel voor de eventueel te vervangen onderdelen en 
hijsgereedschappen.

- Praktische adviezen over het gebruik van uw hijsgereedschappen 
en/of kranen.

- Na uw goedkeuring de uitvoer van de reparatie aan 
hijsgereedschappen en/of kranen.

- Oplevering en afronding keuringswerkzaamheden.

Voor Hijsservice betekent ontzorgen het voeren van een open 
communicatie met U als klant over de te verrichten werkzaamheden 
en daaraan verbonden kosten. Geen verrassingen achteraf maar voor 
iedere stap een heldere en onderbouwde aanpak!

Onze keuringsaanpak 
van hijsgereedschappen en kranen

“Ook voor turnkey projecten 
en maatwerkoplossingen 
bent u bij Hijsservice aan 
het juiste adres.”

Hijsservice.nl



De Hijsservicevestigingen hebben een ruime voorraad 
hijsgereedschappen en een onuitputtelijke bron van expertise en 
kennis omtrent hijsgereedschappen en maatwerk- oplossingen.
Het handelspakket van Hijsservice omvat onder andere de volgende 
kwaliteitsmerken:

- Terrier - Donati
- Pewag - Greenpin
- Telecrane - Böcker
- Demag - Eld
- M-a-s - Ikar
- Tecna - Gebuwinch
-   Breamark

Daarnaast worden goede relaties onderhouden met andere 
fabrikanten, waardoor op klantwens ook andere merken 
hijsgereedschappen, kranen en onderdelen geleverd kunnen 
worden. 

Het succesvol ontzorgen dat Hijsservice nastreeft voor haar 
klanten komt mede tot uiting in de mogelijkheid om snel 
hijsgereedschappen en onderdelen te kunnen leveren!

Hijsgereedschappen en kranen



Wie zijn wij?

Uw regionale aanspreekpunt voor veilig hijsen en heffen
Hijsservice Limburg | Kampstraat 2 | 6163 HG Geleen | T 046 449 4004 | F 046 449 5466 | E limburg@hijsservice.nl | www.hijsservice.nl
Hijsservice Rijnmond | Fruitweg 268 | 2525 KJ Den Haag | T 070 402 0100 | F 070 402 0400 | E rijnmond@hijsservice.nl | www.hijsservice.nl
Hijsservice Twente | Werfstraat 9 | 7553 GZ Hengelo | T 074 267 4021 | F 074 267 3016 | E twente@hijsservice.nl | www.hijsservice.nl

U bent bij Hijsservice aan het juiste adres voor het inspecteren, keuren 
en leveren van hijsgereedschappen en kranen alsook het meedenken 
in maatwerkoplossingen. Met onze jarenlange ervaring zijn wij 
daarnaast de aangewezen partij om turn key projecten te realiseren 
op het gebied van bijvoorbeeld bovenloopkranen en hijsportalen. 

Ons motto is: “succesvol zijn in het ontzorgen van de regionale klant 
voor alles op het gebied van veilig hijsen en heffen”.
Daartoe hebben wij de beschikking over de juiste gereedschappen 
en complete servicewagens om een reparatie of keuring zo efficiënt 
mogelijk te laten verlopen. Met ons certificatenprogramma worden uw 
certificaten en/of kwaliteitsdocumenten daarnaast optimaal beheerd. 
Wij voeren onze activiteiten uit volgens een aantrekkelijk tarief, 
dat zoveel als mogelijk vooraf bepaald wordt. Wij houden niet van 
verrassingen achteraf.

Bovendien wordt de expertise en kunde van onze monteurs 
onderbouwd met een officieel certificaat ‘Keurmeester’, gevolgd bij 
en uitgegeven via de brancheorganisatie BMWT. Onze praktische blik 
omtrent de uitvoer van keuringen en inspecties is daarmee officieel 
bekroond en aangetoond met een certificaat. Voor het keuren van 
bovenloopkranen volgen wij ook de keuringscriteria van de BMWT.

Neem gerust contact op met één van de lokale Hijsservice- 
vestigingen voor een vrijblijvend gesprek, want onze praktische en 
onderbouwde aanpak zit in de lift!


