
INSPECTIE EN ONDERHOUD

BEDRIJFSDEUREN

Hoe behoud ik de 
kwaliteit en  veiligheid 

van mijn bedrijfsdeuren?

KWALITE IT  EN  VE IL IGHEID

HOE BEHOUD IK DE KWALITEIT EN  
VEILIGHEID VAN MIJN BEDRIJFSDEUREN?

Om uw bedrijfsdeuren in topconditie te houden en de veiligheid te waarborgen,

adviseren we u om periodiek onderhoud uit te laten voeren. Het gaat hier om een

preventieve, jaarlijkse inspectie, waarbij de werking en de veiligheid van de

deuren aan een aantal kwaliteitseisen wordt getoetst. Dit lijkt kostbaar maar

verdient zich zeker terug.

Wettelijk verplicht
Waar veel ondernemers niet bij stilstaan, is dat 

periodiek onderhoud aan bedrijfsdeuren als sinds 1997 

wettelijk verplicht is. Een bedrijfsdeur wordt gerekend 

tot arbeidsmiddel. Hieronder vallen alle apparaten, 

machines, gereedschappen en installaties die 

bedrijfsmatig gebruikt worden. Europese regelgeving 

verplicht werkgevers om te zorgen dat deze middelen 

aantoonbaar veilig en gezond zijn voor medewerkers. 

De Europese eisen voor industriële deuren zijn 

vastgelegd in de zogenaamde CE-NEN norm.

Voorkom ongevallen
Behalve kosten en regels is er nog een 

argument om uw bedrijfsdeuren jaarlijks te 

onderhouden. Het gebruik van bedrijfsdeuren 

is riskant. In de sector vervoer en opslag 

werd in de periode 2004-2009, 12% procent 

van de 22.000 arbeidsongevallen veroorzaakt 

door beknelling tussen delen van gebouwen, 

waartoe bedrijfsdeuren worden gerekend.

Met een AAproTec serviceovereenkomst bent u 
verzekerd van een veilige deur in topconditie.

Om maatwerk te kunnen bieden en u een keuze 

te geven hebben wij van AAproTec een 3-tal 

verschillende serviceovereenkomsten, hieronder 

vindt u alle informatie die nodig is om de juiste 

keuze te maken voor uw bedrijfsdeuren.

UW SERVICEOVEREENKOMST IS MAATWERK

SERVICEPAKKETTEN:

PAKKET 1: INSPEC TIE

o Periodieke veiligheidstoets en inspectie van algehele werking
o Advies voor preventieve vervanging van eventuele slijtageonderdelen
o Uitgebreide inspectierapportage via onze Online-Service-Manager
o Inspectiesticker en ingevuld logbook als bewijs van inspectie
o Inspectierapportage voldoet voor audit van VCA en ISO-certificering
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PAKKET 2: INSPECTIE EN

PRE VENTIEF ONDERHOUD

o Smeren van alle bewegende en draaiende delen
o Afstellen van kabels, assen, trommels, veren en aandrijvingen
o Vervangen van onderdelen tot €100,- daarboven wordt eerst prijsopgave verstrekt

PAKKET 3: INSPECTIE, PREVENTIEF ONDERHOUD EN  

AFKOOP VAN STORINGEN

o Voor een jaarlijks bedrag houden we uw deur in topconditie
o Afkoop van 1, meerdere of alle storingen per jaar
o Afkoop van vervangingsmaterialen
o Dit betreft een maatwerk-overeenkomst

ONZE SERVICEOVEREENKOMSTEN ZIJN MAATWERK!

ZELFS BINNEN 2 UUR EEN MONTEUR  OP LOCATIE  

BEHOORT TOT DE MOGELIJKHEDEN.

WILT U DE BESTE SERVICE TEGEN BETAALBARE TARIEVEN?
Mail uw contactgegevens naar info@AAproTec.nl dan nemen wij zo spoedig mogelijk 

contact met u op. Liever direct contact? Bel naar 0113 20 20 49.

o  Uitgebreide kennis en documentatie van alle 
merken bedrijfsdeuren

o  Originele en vervangende onderdelen van 
alle merken

o  Indien gewenst zelfs binnen 2 uur een 
monteur op locatie

o 24-uur storingsdienst

o Gekwalificeerde eigen monteurs

o Scherpe prijzen voor uren en onderdelen

o  Klantgericht, de continuïteit van uw 
arbeidsproces staat op de eerste plaats

o  Onderhoudsovereenkomsten hebben geen 
opzegtermijn

VAKMANSCHAP EN 
UITSTEKENDE SERVICE

AAproTec staat voor vakmanschap en kwaliteit, dit waarborgen wij 

met onze eigen gekwalificeerde monteurs. Door onze uitgebreide 

vakkennis op het gebied van garage-, bedrijfs- en industriedeuren 

zullen wij u uitstekende service bieden.

AAproTec  
is uniek

COLUMBUSWEG 29  /  4462 HA GOES  

T 0113 20 20 49  E  INFO@AAPROTEC.NL 

WWW.AAPROTEC.NL
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