
Zelf materieel keuren met Aboma



Wilt u uw materieel keuren wanneer het u
uitkomt? Denkt u erover om uw
werknemers zelf te laten keuren om
kosten te besparen? Vraagt u zich af hoe
het zit met de onafhankelijkheid? Met het
AMTeK-systeem leert Aboma uw
werknemers zelf te keuren en is uw
onafhankelijkheid gewaarborgd.

Aboma is al ruim 50 jaar dé expert in
keuringsland. Onze inspecteurs zijn
specialisten in het keuren van alle soorten
materieel. Voorheen was het gebruikelijk
om een onafhankelijke keuringsinstelling
zoals Aboma in te schakelen om
keuringen uit te voeren. Sinds de
invoering van de Machinerichtlijn is het
gebruikelijk geworden om materieel door
eigen werknemers te laten keuren. Deze
moeten dan wel een gedegen opleiding
hebben en goed worden begeleid. Aboma
heeft hiervoor het AMTeK-systeem
ontwikkeld en kan uw werknemers
opleiden en begeleiden. Aboma
beoordeelt hoe uw werknemers keuren,
niet wat ze keuren. Daar heeft u immers
zelf al verstand van. Aboma brengt de
keuringskwaliteiten van uw werknemers
naar een hoger niveau.

Doelgroep, voor wie is het AMTeK-
systeem interessant?
Het AMTeK-systeem is bedoeld voor
bedrijven die veiligheid en betrouw -
baarheid van materieel belangrijk vinden

en eigen materieel of materieel voor
derden willen keuren met eigen
werknemers.

Modules
Het AMTeK-systeem is geschikt voor alle
materieel dat gebruikt wordt in de bouw,
verhuur en industrie. Het AMTeK-systeem
is al operationeel voor diverse modules
(circa 50) zoals bouw kranen, reinigings -
materieel, brandweermate rieel,
grondverzet materieel, hoogwerkers. Op
verzoek van de AMTeK-deelnemers wordt
deze lijst met modules regelmatig
uitgebreid met nieuwe materieelsoorten.

Wat is het voordeel van AMTeK?
- kostenbesparing en efficiënte planning 
door inzet van eigen werknemers;

- werknemers worden meer betrokken bij 
het eigen materieel;

- werknemers zijn aantoonbaar 
deskundig;

- materieel wordt aantoonbaar gekeurd.

Voorwaarden voor deelname
Om aan het AMTeK-systeem deel te
nemen moet aan de volgende
voorwaarden worden voldaan:
- werknemers zijn bekend met het 
materieel;

- werknemers zijn opgeleid door Aboma;
- materieel dient na goedkeuring te 
worden voorzien van een AMTeK-
sticker;

- werknemers worden één keer per jaar 
begeleid door Aboma;

- werknemers maken gebruik van de 
digitale rapportages via de AMTeK app.

Benodigde voorkennis
Uw werknemers zijn in het bezit van een
monteursdiploma (of vergelijkbaar) en
hebben minstens 3 jaar ervaring met het
betreffende materieel.



het materieel is goedgekeurd, moet het
worden voorzien van een AMTeK-sticker,
eventueel aangevuld met eigen logo. De
AMTeK-stickers zijn in diverse formaten
verkrijgbaar bij Aboma.

Begeleiding
Eén keer per jaar wordt uw AMTeK-
keurmeester begeleid door Aboma. De
afspraak wordt in overleg met uw
organisatie gemaakt. Een keurmeester
van Aboma kijkt tijdens een keuring mee
over de schouder van de AMTeK-
keurmeester en stuurt uw werknemer
zonodig bij. Het kennisniveau wordt op
deze manier verhoogd en als werkgever
toont u, middels de verklaring die jaarlijks
wordt afgegeven, aan toezicht te houden
op de deskundigheid van uw werknemer. 

Melden van de keuringen
Zodra de digitale rapportage wordt
opgeslagen, wordt de keuring automatisch
verzonden en gemeld bij Aboma. Aboma
houdt toezicht op deze database.

Kosten
De kosten voor deelname aan het AMTeK-
systeem bestaan uit een aantal
componenten, waaronder een jaarlijks
contributiebedrag. Aboma maakt graag
een offerte op maat voor uw organisatie.

Meer informatie
Indien u meer informatie wenst, dan kunt
u het aanvraagformulier invullen en mailen
naar administratie-amtek@aboma.nl.

Opleiding
Voor u als werkgever is het van belang
dat uw werknemers aantoonbaar
deskundig zijn en de nodige voorlichting
en instructie hebben gehad. Uw
werknemers worden opgeleid om met
behulp van digitale keuringslijsten de
keuringen uit te voeren. De opleiding is
opgedeeld in een theoriegedeelte waarin
de wet- en regelgeving wordt behandeld
en een praktijk gedeelte waarin veel
aandacht besteed wordt aan de keurings -
maatstaven en het daadwerkelijk keuren.

Digitale rapportage
AMTeK maakt gebruik van digitale
rapportages. Deze zijn beschikbaar voor
zowel Android, iOS als Windows via de
AMTeK app op uw eigen device
(smartphone, tablet, computer etc.). Uw
keuringshistorie blijft bewaard en is
inzichtelijk via een eigen portal (Mijn
AMTeK). Dit digitale systeem biedt tevens
de mogelijkheid om managementinformatie
te genereren en uw eigen prestaties als
AMTeK lidbedrijf te monitoren.

Stickers
Wanneer er geen grote tekortkomingen
zijn geconstateerd tijdens de keuring en

Voorbeeldsticker AMTeK



Aanvraagformulier AMTeK

Naam : .............................................................................................................

Voorletters : ...................................................................................................... m/v

Naam werkgever : .............................................................................................................

Afdeling : .............................................................................................................

Postadres : .............................................................................................................

Postcode : ......................................... Plaats : ..................................................

Telefoon : ......................................... Fax : ..................................................

E-mail adres : .............................................................................................................

Gelieve aan te kruisen wat u wilt

q Een persoonlijk gesprek

q Een offerte

q Telefonisch contact

Bijzonderheden

Om hoeveel werknemers gaat het? ..............................................................................

Om wat voor materieel gaat het?

1. ..........................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................

Gelieve aan te kruisen onder welke categorie bedrijven u valt

q Verhuurbedrijf

q Materieeldienst

q Leverancier / fabrikant

q Eigenaar / gebruiker

q Anders, namelijk ......................................................................

Eventuele opmerkingen

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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