
 CONTROLEPRIJZEN 2023 

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, netto. Prijzen in Euro, exclusief BTW, geldig t/m 31 december 2023. 

 
Alle gepubliceerde gegevens zijn vrijblijvend en vatbaar voor wijzigingen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. 

 
 
Controle brandblussers en/of brandslanghaspels 
Het controleren van de brandblussers tot en met een inhoud van 12 kg./ ltr. en/of 
brandslanghaspels tegen een prijs per stuk van:   
 

stuks prijs p/st.  stuks prijs p/st. 

1  €    25,60   14  €    13,45  

2  €    22,25   15  €    13,25  

3  €    20,40   16  €    13,15  

4  €    18,90   17  €    13,05  

5  €    17,70   18  €    12,95  

6  €    16,70   19  €    12.85  

7  €    15,85   20  €    12,80  

8  €    15,35   21  €    12,75  

9  €    14,75   22  €    12,65  

10  €    14,45   23  €    12,60  

11  €    14,15   24  €    12,50  

12  €    13,95   25 +  €    12,45  

13  €    13,70     
 

De controle wordt uitgevoerd door REOB / ODB gediplomeerde medewerkers.  
Blusmiddelen worden gekeurd conform de wettelijke onderhoudsnormen voor brandbeveiliging:  
NEN 2559 (draagbare blustoestellen) en NEN-EN 671-3 (brandslanghaspels).  
Eventueel te gebruiken materialen zijn niet bij de prijs inbegrepen.  
Voor reparatie- en/of montagewerkzaamheden Service monteur berekenen wij € 16,50 per persoon per 
15 minuten op basis van nacalculatie.  
Overige tarieven:   
- service monteur avond / zaterdag  € 24,00 p.p./15min. 
- service monteur nacht / zondag      € 33,00 p.p./15min. 

 
Alle bovengenoemde prijzen zijn inclusief voorrijkosten en controlesticker, voor aanvullende 
werkzaamheden buiten de jaarlijks geplande controle berekenen wij voorrijkosten. 
  
Volgens de NEN-EN 671-3 dienen de slangen van brandslanghaspels eens per vijf jaar te worden 
beproefd. Hiervoor zal per brandslanghaspel een meerprijs van  € 15,40 in rekening worden gebracht.  
Tijdens de jaarlijkse controle, worden de brandslanghaspels opnieuw verzegeld, hiervoor wordt € 1,15 
per haspel in rekening gebracht.      
Kling Brandbeveiliging B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele waterschade welke bij 
het beproeven ontstaat.  
 
Draagbare blustoestellen die voorzien zijn van een drukindicator manometer worden voorzien van een 
manometersticker met jaartalaanduiding a € 0,60 ter voorkoming van vocht, storingen en / of 
verontreiniging als voorschrift fabrikant. 
Conform NEN 2559 wordt aan brandblussers als volgt extra onderhoud gepleegd: 
- Groot onderhoud: In het 5e en 15e jaar na productiedatum van de blusser, alleen van toepassing op 
schuimblussers. 
- Revisie: In het 10e jaar na productiedatum van de blusser, van toepassing op schuim-, CO2 en 
poederblussers. 
De kosten van deze onderhoudsuitvoeringen zijn niet in de controleprijs inbegrepen. 
 
De controletarieven worden jaarlijks verhoogd volgens de CBS-Indexcijfers.  

 
Indien de controle gelijktijdig kan plaatsvinden met de controle van de noodverlichting,  
dan wordt het aantal door gestaffeld.   
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Controle noodverlichtingsarmaturen 
Het controleren op locatie van de noodverlichtingsinstallatie tegen een prijs per armatuur van:                                                             

 

stuks prijs p/st.  stuks prijs p/st. 

1  €    25,60   14  €    13,45  

2  €    22,25   15  €    13,25  

3  €    20,40   16  €    13,15  

4  €    18,90   17  €    13,05  

5  €    17,70   18  €    12,95  

6  €    16,70   19  €    12.85  

7  €    15,85   20  €    12,80  

8  €    15,35   21  €    12,75  

9  €    14,75   22  €    12,65  

10  €    14,45   23  €    12,60  

11  €    14,15   24  €    12,50  

12  €    13,95   25 +  €    12,45  

13  €    13,70     

     

De controle wordt uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel. 
Tijdens de controle worden onderstaande werkzaamheden uitgevoerd: 
- Het visueel en technisch controleren van de armaturen 
- Controleren van het bouwjaar van de armaturen 
- Controleren van het bouwjaar van de batterij (accu) 
- Coderen van de armaturen 
- Uitbrengen van advies 
- Uitbrengen van een locatierapport 
- Indien aanwezig, mutatie in het logboek. 
 
De controleprijs is gebaseerd op het controleren van armaturen met een maximale werkhoogte van 3,5 
meter. Voor armaturen boven de 3,5 meter is extra werktijd, klim- en/of liftmateriaal nodig, deze worden 
op basis van regie doorbelast.  
 
Tijdens de controle kan de keus gemaakt worden om preventief onderhoud te laten uitvoeren. Als u kiest 
voor deze optie, houdt dat in dat de lampen 1x per jaar en de batterijen 1 x per 4 jaar vervangen gaan 
worden.  
Indien niet gekozen wordt voor de optie preventief onderhoud, dient de installatie een uur spanningsloos 
gemaakt te worden, in alle andere gevallen dient u er rekening mee te houden dat bij elke storing 
voorrijkosten berekend gaan worden.  
Eventueel te gebruiken materialen zijn niet bij de prijs inbegrepen.  
Voor reparatie- en/of montagewerkzaamheden Service monteur berekenen wij € 16,50 per persoon per 
15 minuten op basis van nacalculatie.  
Overige tarieven:   
- service monteur avond / zaterdag  € 24,00 p.p./15min. 
- service monteur nacht / zondag      € 33,00 p.p./15min. 

 
Voor aanvullende werkzaamheden buiten de jaarlijks controle berekenen wij voorrijkosten. 
 
De controletarieven worden jaarlijks verhoogd volgens de CBS-Indexcijfers.  
 
Indien de controle gelijktijdig kan plaatsvinden met de controle van de noodverlichting,  
dan wordt het aantal door gestaffeld.   
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Controle verbandtrommel,  
Controle van inhoud en houdbaarheidsdatum. Exclusief aan te vullen materialen. 
 
Controleprijzen gelden per stuk ongeacht het aantal te controleren EHBO-trommels, 
in combinatie met controle van de brandblusmiddelen en/of noodverlichting armaturen. 
 
Controleprijs per stuk:     €  8,15 
 
Controleprijs per stuk, niet i.c.m. overige keuringen. € 22,40 + reistijd op basis van nacalculatie. 

 
 

Controle blusdeken,  
 
Controleprijzen gelden per stuk ongeacht het aantal of afmetingen, in combinatie met controle van de 
brandblusmiddelen en/of noodverlichting armaturen. 
 
Controleprijs per stuk:     € 8,15 

 
 

Controle draagbaar klimmaterieel, ladder / trap  
Door het laten keuren van uw draagbaar klimmaterieel kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen 
beschikbaar stelt aan uw werknemers.  
Inspecties van ladders en trappen worden door Keurmeesters uitgevoerd volgens de norm NEN 2484 en 
het Besluit Draagbaar Klimmaterieel, Indien mogelijk verrichten wij ter plaatse kleine reparaties uit,  
Wij rekenen voor reparatiewerkzaamheden Service monteur € 16,50 per persoon per 15 minuten op 
basis van nacalculatie, exclusief eventueel te gebruiken materialen. 
 
Certificaat wordt per ladder / trap aangeleverd. 
Controleprijs per stuk:     € 12,15 

 
Controle rolsteiger, 
Wij hebben vakbekwame deskundigen in huis om al uw ladders, trappen en rolsteigers voor u te keuren 
en te certificeren volgens Warenwet besluit draagbaar klimmateriaal en NEN 2484 (ladders en trappen), 
NEN 2718 (rolsteigers) normen.  
Indien mogelijk verrichten wij ter plaatse kleine reparaties uit, Wij rekenen voor keurings- en/of 
reparatiewerkzaamheden Service monteur € 16,50 per persoon per 15 minuten op basis van nacalculatie, 
exclusief eventueel te gebruiken materialen.  
 
 
 

Controle AED, 
Controle van Automatische Externe Defibrilator op locatie bij Kling Brandbeveiliging BV 
Controleprijzen zijn per stuk ongeacht het aantal à   € 26,10 
Eventueel te vervangen materialen worden separaat in rekening gebracht. 
 
Controle van Automatische Externe Defibrilator op locatie bij klant 
Controleprijs is per stuk en wordt per locatie berekend à € 57,20 
Eventueel te vervangen materialen worden separaat in rekening gebracht. 
 
Controle van Automatische Externe Defibrilator in combinatie met controle blusmiddelen en/of 
noodverlichting. 
Controleprijzen zijn per stuk ongeacht het aantal à    €  32,70 
Eventueel te vervangen materialen worden separaat in rekening gebracht. 
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Controle elektrisch gereedschap volgens NEN 3140 
Het controleren op locatie van het elektrisch gereedschap 
volgens NEN 3140 tegen een prijs per stuk van:                                                             

 
1      €  25,05 
2 t/m 4              €  19,20 
5                     €  15,75 
6 t/m 9          €  14,80 
10                 €  13,40 
11                 €  12,30 
12 t/m 14           €  11,60 
15                      €  10,95 
16 t/m 17          €  10,80 
18                 €    9,85 
19                 €    9,70 
20                 €    9,35 
21 t/m 25           €    9,05 
26                      €    8,75 
27 of meer         €    8,45 
 
Per gecontroleerd apparaat zal er 1 certificaat worden verstrekt. 
 
 

Certificaten NEN 3140  
Na de uitgevoerde werkzaamheden aan het verplaatsbaar elektrisch gereedschap, volgens NEN3140, 
worden de uitgelezen meetwaarden en de bevindingen van de inspecteur vermeld per apparaat en wordt 
hiervan een certificaat gegenereerd. 
 
Verzameling certificaten wordt per vestiging gegenereerd. 
 

€ 18,45 
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Controle droge stijgleiding per aftappunt 
 
Het controleren op locatie van de aanwezige droge stijgleiding conform NEN 1594. (jaarlijks) 
 
- controle schuine brandkraan , totale inspectie, per aansluitpunt. 
- controle voedingskast, leidingwerk. 
- controle van de spindels, handwielen, kettingen geborgd. 
- onderhoud van de rubbers i.v.m. weersinvloeden. 
 
Eventueel te gebruiken materialen zijn niet bij de prijs inbegrepen.  
Voor reparatie- en/of montagewerkzaamheden service monteur berekenen wij € 16,50 per persoon per 
15 minuten op basis van nacalculatie.  
Overige tarieven:   
- service monteur avond / zaterdag  € 24,00 p.p./15min. 
- service monteur nacht / zondag      € 33,00 p.p./15min. 
 
 
Controleprijs per stuk:     € 17,25 

 
 
 
 

Controle hoge druk droge stijgleiding per aftappunt 
 
Het controleren op locatie van de aanwezige hoge druk droge stijgleiding. (jaarlijks) 
 
- controle HB-koppeling , totale inspectie, per aansluitpunt. 
- controle voedingskast, leidingwerk. 
 
Onderhoud 
Hoge druk koppelingen zijn bekend om hun levensduur.  
Sterke vervuiling, onjuist gebruik en mechanische inwerking van buitenaf kunnen de functie negatief 
beïnvloeden en de levensduur verkorten. 
In de volgende situaties dient de koppeling te worden vervangen: 
- geschuurde, beschadigde, te sterk vervuilde of gecorrodeerde onderdelen, en lekkages aan 
koppelingen en insteeknippels. 
 
Eventueel te gebruiken materialen zijn niet bij de prijs inbegrepen.  
Voor reparatie- en/of montagewerkzaamheden service monteur berekenen wij € 16,50 per persoon per 
15 minuten op basis van nacalculatie.  
Overige tarieven:   
- service monteur avond / zaterdag  € 24,00 p.p./15min. 
- service monteur nacht / zondag      € 33,00 p.p./15min. 
 

 
Controleprijs per stuk:     € 23,20 
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Controle / beproeven droge blusleiding - tot 6 stuks aansluitpunten 
 
Het controleren op locatie van de aanwezige droge blus- stijgleiding conform NEN 1594. 
 
Volgens de NEN 1594 dienen droge blus- stijgleidingen eens per vijf jaar te worden afgeperst, 
(hydrostatische beproeving). 
Ook na reparatie/montage werk en/of opleveringscontrole dient dit uitgevoerd te worden.   
     
 
De controle omvat: 
- een totale inspectie van de voedingsaansluiting en de armaturen op de verdiepingen  
(maximaal 6 aansluitpunten, vanaf 6 aansluitpunten wordt er € 28,20 per extra aansluitpunt berekend). 
- het met water vullen en beproeven van de stijgleiding op lekkage. 
 
Werkzaamheden omvatten inclusief maximaal 3 werkuren, extra benodigde werktijd wordt berekend op 
manuren op basis van nacalculatie. 
Indien de werkzaamheden minder dan 3 werkuren omvatten, ontvangt u geen restitutie. 
Prijs is per leiding. 
 
Eventueel te gebruiken materialen zijn niet bij de prijs inbegrepen.  
Voor extra werktijd, reparatie- en/of montagewerkzaamheden service monteur berekenen wij  € 16,50  
per persoon per 15 minuten op basis van nacalculatie.  
Overige tarieven:   
- service monteur avond / zaterdag  € 24,00 p.p./15min. 
- service monteur nacht / zondag      € 33,00 p.p./15min. 
 
 
 
WATERSCHADE 
Voor het ontstaan van eventuele waterschade welke ontstaat tijdens het beproeven van de droge 
stijgleiding kan Kling Brandbeveiliging niet aansprakelijk gesteld worden. 
 
 
Controleprijs per leiding – tot 6 stuks aansluitpunten:  € 279,00 
 
Rapportage van gecontroleerde leiding:    €  19,60 
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Controle / beproeven hogedruk droge blusleiding - tot 6 stuks aansluitpunten 
 
Het controleren op locatie van de aanwezige hoge druk leiding. 
 
Volgens de norm dienen droge blus- stijgleidingen eens per vijf jaar te worden afgeperst.  
(hydrostatische beproeving) 
Ook na reparatie/montage werk en/of opleveringscontrole dient dit uitgevoerd te worden. 
 
De controle omvat alle vermelde punten zoals vermeld in het PVE zoals, 
 
A. voedingsaansluiting  B. brandslangaansluitingen                                          
- de hoogte voedingsaansluiting   - afmeting aansluitkast  
- afmeting gevelkast    - algehele staat aansluitkast 
- algehele staat gevelkast            - gangbaarheid kastdeur 
- gangbaarheid kastdeur   - gangbaarheid driehoekslot 
- gangbaarheid driehoekslot   - brandslangaansluiting visueel 
- controle insteeknippel                - gangbaarheid brandweerkoppeling    
 
C. aftapinrichting   D. blusleiding 
- gangbaarheid aftapinrichting - algehele staat blusleiding 
    - visueel op lekkage 
    - visueel op beschadigingen 
    - visueel op bevestiging 
                         - afpersen op 60 bar 
E. Rapportage 
- locatie van de blusleiding 
- technische bijzonderheden 
 
Werkzaamheden omvatten inclusief maximaal 3 werkuren, extra benodigde werktijd wordt berekend op 
manuren op basis van nacalculatie. 
Indien de werkzaamheden minder dan 3 werkuren omvatten, ontvangt u geen restitutie. 
Prijs is per leiding, (maximaal 6 aansluitpunten, vanaf 6 aansluitpunten wordt er € 28,20 per extra 
aansluitpunt berekend). 
Inclusief testrapport. 
 
Eventueel te gebruiken materialen zijn niet bij de prijs inbegrepen.  
Voor extra werktijd, reparatie- en/of montagewerkzaamheden service monteur berekenen wij  € 16,50  
per persoon per 15 minuten op basis van nacalculatie.  
Overige tarieven:   
- service monteur avond / zaterdag  € 24,00 p.p./15min. 
- service monteur nacht / zondag      € 33,00 p.p./15min. 
 
 
 
 
WATERSCHADE 
Voor het ontstaan van eventuele waterschade welke ontstaat tijdens het beproeven van de droge 
stijgleiding kan Kling Brandbeveiliging niet aansprakelijk gesteld worden. 
 
 
Controleprijs per leiding – tot 6 stuks aansluitpunten:  € 395,00 
 

 

 


