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Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd 

Hoofdkantoor 

Buikslotermeerplein 381 

1025 XE 
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Nederland 
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Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de 
Raad voor Accreditatie, namens deze, 

 
 

mr. J.A.W.M. de Haas 
 

Locatie Afkorting 

Buikslotermeerplein 381 
1025 XE 
Amsterdam 
Nederland 

A 

 

Product / 
productgroep 

Soort en omvang Methoden & 

procedures1 

Locatie 

  

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 
Warenwetbesluit liften 
2016 

A 

Keuring van liften die worden gebruikt tijdens de 
bouwfase van een bouwwerk 

Artikel 18 
Warenwetbesluit liften 
2016 

Keuring van liften vóór de ingebruikneming na elke 
reparatie of wijziging 

Artikel 18 
Warenwetbesluit liften 
2016 

 
1  Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst. 
1 Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema. 

https://www.rva.nl/document/download/BR010-lijst
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Product / 
productgroep 

Soort en omvang Methoden & 

procedures2 

Locatie 

 

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 / 
productgroep 

Module / artikel Conformiteits-
beoordelingsproce

dure 

Locatie 

Richtlijn 2014/33/EU  
Liften en veiligheidscomponenten voor liften  

De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanmelding 

Liften Eindcontrole voor liften  Bijlage V A 

 

 
2  Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst. 
2 Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema. 

https://www.rva.nl/document/download/BR010-lijst

