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3 manieren om de veiligheid
van jouw overheaddeuren
te waarborgen

Vraag het menig bedrijf en je zult hetzelfde antwoord
krijgen.
“De bedrijfsdeuren en laadbruggen zijn voor de
continuïteit van ons bedrijf van essentieel belang.”
En dat is ook niet zo heel gek. Veel bedrijven krijgen
continu goederen binnen of leveren deze. Dan is het
erg vervelend als de ingang en/of uitgang geen
doorgang verleent. Ook voor de fysieke veiligheid
van de werknemers is het belangrijk dat deuren en
laadbruggen aan de eisen voldoen waardoor zij in een
veilige werkomgeving kunnen werken.
Waar moeten overheaddeuren en docksystemen aan
voldoen?
Overheaddeuren en docksystemen moeten aan
vele eisen voldoen. Om dit overzichtelijk te houden
is voor overheaddeuren de Europese norm NEN-EN
14341+A2 in het leven geroepen. Voor docksystemen
geldt de Europese norm NEN-EN 1398. Ook moeten
beide installaties voldoen aan artikel 3.13 van
de Arbowetgeving en voorzien zijn van een CEmarkering. De genoemde wetgevingen stellen dat je
overheaddeuren en docksystemen minimaal één keer
per jaar gekeurd en onderhouden dienen te worden
door een gecertificeerde professional. Tijdens de
onderhoudsbeurten en keuringen wordt geïnspecteerd
of alle – in de normen genoemde onderdelen –
naar behoren werken en worden deze indien nodig
vervangen of bijgesteld.
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Wat kan je zelf doen?

1. Onderhoudsbeurten
volgens de Europese
normen

De normen NEN-EN 14341+A2 en NEN-EN 1398
controleren op de functionaliteit en de veiligheid van
overheaddeuren en docksystemen. ROMASS Business
biedt onderhoudsprogramma’s aan waarbij geplande
onderhoudsbezoeken altijd worden afgestemd op de
behoeftes van je bedrijf.
Afhankelijk van de huidige conditie, leeftijd,
gebruiksomgeving en gebruiksintensiteit van je
overheaddeuren en docksystemen kies je welk
programma het beste bij je past. Dit doet ROMASS
Business voor alle types en merken overheaddeuren,
dockshelters en hydraulische docklevellers.

2. Keuringen volgens
de CE-markering en
Arbowetgeving

Alle overheaddeuren en docksystemen dienen
voorzien te zijn van een CE-markering. Deze bepaald
de prestatie- en veiligheidseisen van overheaddeuren
en docksystemen die zich binnen het bereik van
persoonsgebieden bevinden. Hierdoor waarborg
je de veiligheid van je werknemers, bezoekers en
voorbijgangers. De geldigheid van de CE-markering
en de Arbowetgeving is enkel van kracht wanneer de
keuringen zijn uitgevoerd door VCA-gecertificeerde
professionals.

3. Schakel VCAgecertificeerde
monteurs in

Om er zeker van te zijn dat de onderhoudsbeurten
en keuringen grondig en volgens de gestelde
normen geschieden is het noodzakelijk om dit uit
te laten voeren door VCA-gecertificeerde monteurs.
De VCA-certificering is in het leven geroepen om
dienstverlenende bedrijven veiliger te laten werken en
het aantal ongevallen te verminderen. Zo ben je ervan
verzekerd dat er niet alleen na, maar ook tijdens de
onderhoudswerkzaamheden een veilige werkomgeving
wordt gecreëerd.
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Wat kan ROMASS Business
voor je betekenen?
Door je overheaddeuren en docksystemen jaarlijks
te laten onderhouden door een professional kun je
enorm besparen op de kosten. De kans op uitval van
je overheaddeuren en docksystemen wordt verkleint
en de levensduur wordt verlengt. Hierdoor kunnen dure
reparaties en vervangingen veelal voorkomen worden.
ROMASS Business biedt verschillende servicecontracten
aan waarbij je niet alleen voldoet aan alle wettelijke
plichten, maar ook nog eens profiteert van vele
voordelen. Enkele voordelen hiervan zijn:
Je ontvangt planmatige onderhoudsbeurten en
keuringen
De betrouwbaarheid van je deuren en		
docksystemen wordt vergroot
De levensduur wordt verlengt
De kans op storingen wordt verkleint
Snelle service bij storingen door professionele
monteurs
Je kan je contract op maat aanpassen
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Wat kunnen wij je aanbieden?

Keuring

Keuring en onderhoud

Op maat

Met ons Keuring programma
heb je de zekerheid dat
je overheaddeuren en
docksystemen regelmatig
geïnspecteerd worden volgens
alle wettelijke vereisten en veilig
zijn.

Met ons keuring en onderhoud
programma profiteer je van
alle voordelen van het keuring
programma met als extra
voordeel dat je ook preventieve
onderhoudsbeurten ontvangt
waardoor storingen voorkomen
kunnen worden.

Het programma wordt samen
met jou opgesteld voor optimale
flexibiliteit. Hiermee heb je de
mogelijkheid om wijzigingen door
te voeren naar aanleiding van je
behoeften en budget.

Je voldoet aan alle
wettelijke verplichtingen

Je voldoet aan alle
wettelijke verplichtingen

Je voldoet aan alle
wettelijke verplichtingen

Je hebt toegang tot onze
24/7 storingsdienst*

Je hebt toegang tot onze
24/7 storingsdienst*

Je hebt toegang tot onze
24/7 storingsdienst*

De betrouwbaarheid
van je overheaddeuren
en docksystemen wordt
vergroot

De betrouwbaarheid
van je overheaddeuren
en docksystemen wordt
vergroot

De betrouwbaarheid
van je overheaddeuren
en docksystemen wordt
vergroot

Je ontvangt preventieve
onderhoudsbeurten

Je ontvangt preventieve
onderhoudsbeurten

Je ontvangt preventieve
onderhoudsbeurten

Je beschikt over een
persoonlijke Klant Succes
Manager die het proces
monitort voor een optimaal
rendement

Je beschikt over een
persoonlijke Klant Succes
Manager die het proces
monitort voor een optimaal
rendement

Je beschikt over een
persoonlijke Klant Succes
Manager die het proces
monitort voor een optimaal
rendement

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Heb je nog vragen over onze pakketten?
Plan een GRATIS adviesgesprek
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Wat kunnen wij je aanbieden?
Keuring
Standaard ROMASS Business service

Keuring en

Op maat

onderhoud

Keuring van overheaddeuren en docksystemen
Preventief onderhoud van overheaddeuren en docksystemen
Toegang tot onze 24/7 storingsdienst*
Planmatige onderhoudswerkzaamheden
Werk aan de veiligheid
Keuringsrapportage
Keuringssticker
Bijwerken onderhoudslogboek
Behoud van CE-markering
Voldoet aan alle eisen zoals gesteld in Arbowetgeving 3.13
Volledige aantoonbare onderhoudsrapportage voor
verzekeraars en arbeidsinspectie
VCA-gecertificeerde serviceprofessionals
Veiligheidscontroles volgens de norm NEN-EN 14341+A2
Veiligheidscontroles volgens de norm NEN-EN 1398
Verhoog de betrouwbaarheid
Verhoging van de productbetrouwbaarheid
Verlenging van de levensduur van de deur of laaduitrusting
Preventieve controle op toekomstige storingen
Verbeter je processen
Online tool met de status van de installaties
Online inzage in rapportage en historie
Volledige statistieken en analyse
Maatwerk rapportagemogelijkheden binnen onze online
applicatie*
Toegewijd Klant Succes Team
Online support centrum
E-mail ondersteuning
Direct onboarding
Telefonische ondersteuning
Persoonlijke Klant Succes Manager
Extra diensten
Kosteloze vervanging van onderdelen bij storingen
Reiskosten en arbeidskosten voor eventuele storingen
Overige verzoeken op maat
* tegen betaling
ROMASS Business B.V. White paper

6

Welke onderdelen moeten
geïnspecteerd worden?

Overheaddeuren

Dockshelters
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Slipkoppeling			
Toerentalbeveiliging
Kettingspanning			
Kettingwielen
Muurbevestiging			
Console
Ontkoppeling			
Instructieplaatje
CE-sticker				
Eindschakelaar
Rem					
Automatisch systeem van
derden
Onderloopbeveiliging
Eindproppen
bodemrubber
Spiraalkabel
Bevestiging trommels
Hefkabels en bevestiging
Veiligheidstrekset
Kabelbreukbeveiliging		
Slappe kabel beveiliging
Touw/kabelbediening		
Uitbalancering deurblad
Elektrische aandrijving		

Elektrische bekabeling
Onderloopbeveiliging
Accessoires en
aanbouwsystemen
Railconstructie			
Zijafdichting
Ophangconstructie		
Veerbuffers
Assen en lagerplaten		
Veerbreukbeveiliging
Middenkoppeling en
spieën		
Deurbladselectie
Horizontale
verstevigingsprofielen
Vensters/beglazing
Loopdeur				
Scharnieren en rolhouders
Type scharnieren/
rolhouders		
Loopwiel
Type loopwiel		
Sloten en vergrendeling
Bodem/toprubber		
NEN-EN 14341+A2

Conditie van de stof
Naden
Schuimkern
Kader van de pads
Schuilplaats kader
Stof header gordijn
Onderbehuizingen
Draaibevestiging
Bevestiging/perimeter
ankers

Slijtage plooien
Afstellen tegengewicht
Bumper conditie
Fiberglas panelen of stof
wrap
Stof rijpanelen
Trimhoeken
Shelter kader protectors
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Welke onderdelen moeten
geïnspecteerd worden?

Docklevellers
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Besturingskast en
bekabeling
Staat en bevestiging van
de dockbuffers
Onderhoudssteun
Cilinder afdichtingen
Luchtfilter in vuldop
reinigen
Slangen en koppelingen
Olieniveau in unit
Cilinderbevestiging
Snelheid dek/klep of dek/
uitschuifbare klep
Teenbeschermers
Algehele werking
dockleveller

Bevestigingslassen leveller
aan constructie
Scharnieren van
bovendek en klep
Laswerk van onder
constructie
Ophanging hydraulische
unit
Olieniveau in Unit
Cilinderbevestiging
Slangen en koppelingen
Nooddal ventiel
Hydraulische druk
Klepvangers
NEN-EN 1398
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ROMASS Business is dé reparatie- en
onderhoudsspecialist voor alle typen
industriedeuren, docksystemen, overheaddeuren en
bedrijfsdeuren.
Met onze verschillende servicepakketten kan je zelf
bepalen welk pakket het beste bij jouw bedrijf past.
Zo zorg je ervoor dat je alleen afneemt wat je nodig
hebt.
ROMASS Business
Telefoon: 076-2050393
E-mail: sales@romass.nl
Website: business.romass.nl
© ROMASS Business, 2017

*Ondanks het feit dat bij de samenstelling van deze publicatie grote zorgvuldigheid in acht genomen is,
kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
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