Annex to declaration of accreditation (scope of accreditation)
Normative document: EN ISO/IEC 17020:2012
Registration number: I 154, type A
of

Liftinstituut B.V.

This annex is valid from: 17-02-2022 to 01-01-2026

Replaces annex dated: 17-07-2019

Location(s) where activities are performed under accreditation
Head Office
Buikslotermeerplein 381
1025 XE
Amsterdam
The Netherlands

Location
Buikslotermeerplein 381
1025 XE
Amsterdam
The Netherlands

Product / Product
Group

Abbreviation/ location code
A

Type and range of inspection

Methods &
procedures

Location

Warenwetbesluit liften 2016
Keuring van liften in de gebruiksfase
De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanwijzing
Onderstaande activiteiten worden uitgevoerd conform Schema voor de conformiteitsbeoordeling van liften
in de gebruiksfase 2018 versie 7 (NAP-0227)
Liften

Keuring van liften na de eerste ingebruikneming
(periodieke keuring)

Artikel 18
A
Warenwetbesluit liften
2016

Keuring van liften die worden gebruikt tijdens de
bouwfase van een bouwwerk
Keuring van liften vóór de ingebruikneming na elke
reparatie of wijziging

This annex has been approved by the Board of the
Dutch Accreditation Council, on its behalf,

J.A.W.M. de Haas

Dutch Accreditation Council RvA
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Warenwetbesluit machines – warenwetregeling machines
Keuring van machines in de gebruiksfase
De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanwijzing
Onderstaande activiteiten worden uitgevoerd conform het Keuringsschema voor het keuren van
hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer TCVT W8-01(NAP-0223)
Hijs- en hefwerktuigen
voor beroepsmatig
personenvervoer

Keuring na montage op een nieuwe arbeidsplaats

Artikel 6fa
Warenwetbesluit
machines

A

Periodieke keuring op de arbeidsplaats
Keuring na een herstelling of een wijziging op de
arbeidsplaats

Product /
productgroup

Module / article

Conformity
assessment
procedure

Location

Directive 2014/33/EU
Lifts and safety components for lifts
The accreditation for the specified activities is suitable for notification
Lifts

Dutch Accreditation Council RvA

Final inspection for lifts

Annex V

Conformity based on unit verification for lifts
(module G)

Annex VIII

A
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