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Disclaimer: Strukton e-mail disclaimer 
 

Deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend bestemd voor (gebruik door) de geadresseerde. De e-mail kan persoonlijke of 
vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van (de inhoud van) deze e-mail (en 
eventuele bijlagen) aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht 
degene die de e-mail verzond hiervan direct op de hoogte te brengen en de e-mail (en eventuele bijlagen) te vernietigen.  
 
Informatie vennootschap  



 

  

 

 

KOPIERAPPORT

ProRailEigenaar installatie :

Referentie eigenaar :

NS Poort regio Randstad NoordBeheerder installatie :

Referentie beheerder :

100336722Objectnummer Liftinstituut :

RP861925-v1Rapport nummer :

Opgaand richting tramsOmschrijving :

Jaarbeursplein 6Adres installatie :

3521 AL UTRECHT

Strukton Systems BVKopie gestuurd aan :

Goedgekeurd met opmerkingen

18 september 2019

Periodieke keuringBetreft

Uitgevoerd door

Datum uitvoering

Resultaat

:

:

:

:

Datum rapport : 18 september 2019

Ref. onderhoudsdienst : 100080-517-040

Geachte relatie,

Liftinstituut heeft op bovengenoemde datum uw installatie gekeurd.
Het certificaat van goedkeuring kunnen wij afgeven.
Gedetailleerde informatie vindt u op de volgende bladen.
De eventueel met een 'H' gekenmerkte tekortkomingen/opmerkingen zijn reeds eerder
opgegeven naar aanleiding van de vorige keuring.

Vragen naar aanleiding van dit rapport kunt u richten aan info@liftinstituut.nl, onder vermelding
van objectnummer en naam inspecteur.
De keuringscriteria, de informatie over de beoordelingspunten, gebruikte meetmiddelen,
keuringsmethoden en -procedures en aanwijzingsgegevens zijn vastgelegd in onze algemene
en werkveldspecifieke reglementen.
Op onze dienstverlening is het reglement Klacht - Bezwaar - Beroep van toepassing.
Genoemde reglementen kunt u vinden op www.liftinstituut.nl.
Dit document mag alleen volledig worden vermenigvuldigd en alleen met toestemming van
opdrachtgever en Liftinstituut.

Hoogachtend,

ing. J.L. van Vliet
Directeur
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Periodieke keuring

18 september 2019

100336722

RP861925-v1

100080-517-040

Betreft

Uitgevoerd door

Datum keuring

Objectnummer

Rapportnummer

Ref. onderhoudsdienst18 september 2019Datum rapport :

:

:

:

:

:

:

Technisch

Bij de keuring zijn de volgende tekortkomingen geconstateerd. Deze moeten worden verholpen.

Kenmerk Zincode Omschijving

RT16 Er zijn tredenplaten/paletten beschadigd.
Dit betreft een trede.

Bouwkundig

Bij de keuring zijn de volgende tekortkomingen geconstateerd. Deze moeten worden verholpen.

Kenmerk Zincode Omschijving

RT802 Glazen balustrade beschadigd.

Algemeen

Bij de keuring is het volgende opgemerkt.

Kenmerk Zincode Omschijving

AG34 Het (De) volgende bezwa(a)r(en) is (zijn) tijdens de keuring door de
assisterende monteur verholpen: RT 801. Dit heeft geen gevolgen voor het
afgeven van het certificaat.

RT801 Afstellen trede doorzakcontact.
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Periodieke keuring

18 september 2019

100336723

RP861926-v1

100080-517-039

Betreft

Uitgevoerd door

Datum keuring

Objectnummer

Rapportnummer

Ref. onderhoudsdienst18 september 2019Datum rapport :

:

:

:

:

:

:

Technisch

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Bouwkundig

Bij de keuring zijn de volgende tekortkomingen geconstateerd. Deze moeten worden verholpen.

Kenmerk Zincode Omschijving

RT76 Binnen een afstand van 0,4 m, gemeten vanaf de buitenzijde van de
leuningband, zijn obstakels aanwezig die tot letsel bij de gebruikers kunnen
leiden. Dit betreft: de opening onder de leuningband van de ontbrekende
afdekplaat van de TL verlichting.

Algemeen

Bij de keuring is het volgende opgemerkt.

Kenmerk Zincode Omschijving

AG34 Het (De) volgende bezwa(a)r(en) is (zijn) tijdens de keuring door de
assisterende monteur verholpen: RT800. Dit heeft geen gevolgen voor het
afgeven van het certificaat.

RT800 Afstellen trede doorzakcontact.
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Periodieke keuring

13 november 2019

100336724

RP873034-v1

100080-517-038

Betreft

Uitgevoerd door

Datum keuring

Objectnummer

Rapportnummer

Ref. onderhoudsdienst14 november 2019Datum rapport :

:

:

:

:

:

:

Technisch

Bij de keuring zijn de volgende tekortkomingen geconstateerd. Deze moeten worden verholpen.

Kenmerk Zincode Omschrijving van de zincode

H MO7 De motortemperatuurbeveiliging is defect.

RT16 Er zijn tredenplaten/paletten beschadigd.
Dit betreft ribben bij meerdere treden.

Bouwkundig

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Algemeen

Er zijn geen algemene opmerkingen.
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Periodieke keuring

17 oktober 2019

100336725

RP867860-v1

100080-517-037

Betreft

Uitgevoerd door

Datum keuring

Objectnummer

Rapportnummer

Ref. onderhoudsdienst17 oktober 2019Datum rapport :

:

:

:

:

:

:

Technisch

Bij de keuring zijn de volgende tekortkomingen geconstateerd. Deze moeten worden verholpen.

Kenmerk Zincode Omschrijving van de zincode

RT57 De spleet tussen de panelen van de balustrade is groter dan maximaal 4 mm.
Dit betreft een te grote opening tussen twee glaspanelen (beneden).

Bouwkundig

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Algemeen

Er zijn geen algemene opmerkingen.
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