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Aanvraag formulier eenmalige keuring 
van een personenliftinstallatie in de gebruiksfase 

 
Opdrachtgever keuring  

Firmanaam  
Contactpersoon  

GSM nummer  
Emailadres  

Straat + Nr  
Postcode  
Gemeente  

  
Aanvraag voor type keuring  
 1)Keuring van liften vóór de eerste ingebruikname tijdens de bouwfase van een gebouw of bouwwerk, 

 2)Vervolgkeuring van liften tijdens de bouwfase van een gebouw of bouwwerk, 

 3)Vervolgkeuring van liften na de beëindiging van de bouwfase van een gebouw of bouwwerk, 

 4)Keuring van liften na een herstelling zonder ontwerpwijziging of vervanging door hetzelfde type van één 
of meerdere hoofd- en/of veiligheidscomponenten 

 5)Keuring van liften vóór de ingebruikname na een wijziging 
Nota : Specifieer voor onderdeel 4 en 5 de onderdelen welke gewijzigd of hersteld werden : 
Opsomming onderdelen : 

  
Gegevens Liftinstalaltie  

Algemene beschrijving       
Installateur       
Merk       
Fabricatie nummer       
Bouwjaar       
Jaar ingebruikname       
Aantal stopplaatsen       
Nominale last       
Hijshoogte       
Hijssnelheid       

  
Eigenaar Installatie  

Firmanaam  
Contactpersoon  

GSM nummer  
Emailadres  

 Straat + nr       
 Postcode + Gemeente       
  
Ondergetekende de heer/mevrouw …………………………………geeft hierbij aan 
ASC Nederland bv de opdracht om bovenstaande aangeduide keuring uit te voeren op 
de vermelde liftinstallatie. 
Vermeld datum, naam plus handtekening. Vermeld “gelezen en goedgekeurd” 
Naam + Datum, Gelezen en goedgekeurd plus handtekening 
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De opdrachtgever dient te zorgen voor volgende documentatie (tenzij andersluidende schriftelijk bevestigde afspraak 
of indien gegevens reeds in bezit van ASC Nederland bv) : 

o Betreft het een lift die eerst werd gecontroleerd in bouwfase en nu door ASC Nederland bv in 
gebuiksfase dient te worden gekeurd dienen volgende documentatie te worden voorgelegd : 

� Procesverbaal van oplevering door de installateur 
� Certificaat van eindcontrole van de liftinstallatie 

o Betreft het een lift die reeds werd gecontroleerd in de gebruiksfase van een gebouw of 
bouwwerk dient volgend te worden voorgelegd : 

� Laatste verslag van keuring 
� Laatste certificaat van goedkeuring 

De keuring wordt uitgevoerd volgens de instructies binnen het kwaliteitssysteem van ASC Nederland bv. 
Deverschillende modaliteiten hiervan zijn samengevat in het document : “DS14 Certificatiereglement ASC Nederland” 
en maken integraal deel uit van onderhavige overeenkomst. 
 
Bijlage : 

- Flowchart aanvraag keuringen 
- Algemene voorwaarden ASC Nederland  bv 

 


