RAPPORT
Eigenaar installatie
Referentie eigenaar

: NSI Kantoren BV
: nl113174

Beheerder installatie
Referentie beheerder

: NSI N.V.
: nl113174

Objectnummer Liftinstituut
Rapport nummer

: 291100803
: RP0680446–v1

Omschrijving
Adres installatie

: Lift 3 kantoor Gemeente Zuidplas
: Kleinpolderlaan 14 t/m 16
2911 PA NIEUWERKERK AD IJSSEL

Kopie gestuurd aan
: NSI N.V.
Referentie onderhoudsdienst : 10065485

Betreft
Uitgevoerd door
Datum uitvoering
Datum rapport

: Onderhoudscheck VIP
: P.J.G. Verhulst
: 31 oktober 2016
: 1 november 2016

Resultaat

:

Geachte relatie,
Op 31 oktober 2016 heeft het Liftinstituut een onderhoudscheck aan bovengenoemde lift uitgevoerd.
Gedetailleerde informatie vindt u op de navolgende bladen.
Vragen naar aanleiding van dit rapport kunt u richten aan info@liftinstituut.nl, onder vermelding van
objectnummer en naam inspecteur.
U kunt tegen de inhoud van dit document reclameren conform ons reglement
Klacht/Bezwaar/Beroep.
Genoemd reglement kunt u vinden op www.liftinstituut.nl

Hoogachtend,

ing. J.L. van Vliet
Directeur

© Liftinstituut 2016 Dit document mag alleen volledig vermenigvuldigd worden en met toestemming van Liftinstituut BV en opdrachtgever.
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Betreft
Uitgevoerd door
Datum keuring
Datum rapport

:
:
:
:

Onderhoudscheck VIP
P.J.G. Verhulst
31 oktober 2016
1 november 2016

Objectnummer
: 291100803
Rapportnummer
: RP0680446–v1
ref. onderhoudsdienst : 10065485

1
Bevindingen
Bevindingen onderhoudscheck:
Zincode

Omschrijving

OH4

In de afgelopen 12 maanden zijn de volgende onderhoudsbeurten
in het liftboek afgetekend:
1) 11 december 2015;
2) 26 april 2016;
3) 22 september 2016;
4) 07 oktober 2016.

OH20

Het liftboek is correct ingevuld.

OH22

Over de afgelopen 12 maanden is (zijn) er 1 storing(en) in het
liftboek vermeld.

OH23

Over de afgelopen 12 maanden is (zijn) er geen
herhalingstoring(en) in het liftboek vermeld.

OH25

De machinekamer is niet opgeruimd:
a) (kapotte) onderdelen van de installatie;
b) niet tot de liftinstallatie behorend materiaal;
c) poetsdoeken;
d) schema's en liftboek;
e) schakelkastdeuren en/of –afschermingen.
Voor deze installatie is (zijn) de volgende letter(s) van
toepassing: b.

OH26

De machinekamer is schoon.

OH28

Het kooidak is opgeruimd.

OH30

Het kooidak is schoon.

OH32

De schacht is schoon.

OH34

De schachtput is schoon.
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Betreft
Uitgevoerd door
Datum keuring
Datum rapport
Zincode

:
:
:
:

Onderhoudscheck VIP
P.J.G. Verhulst
31 oktober 2016
1 november 2016

Objectnummer
: 291100803
Rapportnummer
: RP0680446–v1
ref. onderhoudsdienst : 10065485

Omschrijving

OH36

De schachtafsluitingen zijn in orde.

OH38

De kooiafsluiting is in orde.

OH40

Het stopverschil van de installatie is op iedere verdieping
minder dan of gelijk aan 1 cm.

2
Algemeen
Er zijn geen algemene opmerkingen.
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