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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.



Kunnen uw medewerkers veilig werken met de gereedschappen, machines of materiaalliften. 

Zijn de arbeidsmiddelen waarmee u werkt recent gekeurd? 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 zorg-

plicht 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.



heftrucks;

hoogwerkers;

kanaalliften;

motorische gereedschappen;

aanhangwagens;

momentsleutels.

CE-ESTER KEURT:

elektrisch handgereedschap;

werkplaatsmachines;

klimmateriaal- (ladders, trappen en steigers);

bouw- en goederenliften;

hef- en hijsmiddelen;

valbeveiligingen;

CE-ESTER keurt arbeidsmiddelen in iedere branche. Wij plannen en 

werken efficiënt door inspecties te combineren. Onze erkende keurmees-

ters zijn vakkundig ervaren, onafhankelijk en objectief. 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. Aanhangwagens en 

hef- en hijsmiddelen keuren en certificeren wij in onze moderne en goed 

uitgeruste werkplaats in Lexmond. Wij beschikken over een trekbank voor 

het trekken van hijsmiddelen tot 50 ton.

KEURINGEN



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 arbeids-

middelen. In ons beveiligde online materiaalbeheersysteem heeft u direct toegang 

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

eenvoudige 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 inspectie-

rapporten en certificaten van het gekeurde materieel. Informatie over afgekeurde 

arbeidsmiddelen, inclusief beschikbare foto’s van de afgekeurde punten en een 

offerte voor eventuele reparatie, kunt u ook inzien in het online materieelbeheer-

systeem. 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.





MOMENTSLEUTEL KALIBREREN

CE-ESTER kalibreert in zijn werkplaats in Lexmond 

momentsleutels. Wij kalibreren tot 1.100 Newton-

meter. Met een geijkte moment sleutel bent u zeker 

van de juiste meetresultaten.

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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