
 
 
 
Periodieke herkeuringen 

Bericht van de Commissie Technische Zaken – SWC   

 
Lloyd’s Register Energy sponsor van periodieke herkeuringen 

 
Eigenaren van historische stoomketels en lid van de Stoomwalsenclub 
Nederland kunnen sinds een aantal jaar gebruik maken van het 
sponsorcontract met Lloyd’s Register Energy (www.lr.org). 
 

Dit sponsorcontract geldt alleen voor de periodieke herkeuringen van historische stoomketels. 
Overige keuringen of begeleiding van een ketelreparatie worden tegen een gereduceerd tarief 
uitgevoerd. Op dit moment maken ongeveer 65 machines van de Stoomwalsenclub Nederland 
gebruik van deze door Lloyd’s Register Energy gratis uitgevoerde periodieke herkeuring. Mede ook 
omdat de machine in de standplaats gekeurd wordt op een door de eigenaar gewenste datum. De 
gesponsorde periodieke herkeuringen worden uitgevoerd in de periode van 1 oktober tot 1 maart.  
 

Wat te doen om de sponsorkeuring aan te vragen? 
Na ontvangst van het door Lloyd’s Register Energy toegezonden AKI servicecontract kunnen de 
keuringen direct aangevraagd worden door het AKI servicecontract volledig in te vullen met 
vermelding van de gewenste keurdatum én dagdeel: ’s morgens of ‘s middags. Na ondertekening van 
het AKI servicecontract dit toezenden als pdf naar de Begeleidingscommissie Keuringen – SWC 
th.a.vandrumpt@planet.nl voor verdere afhandeling. Bij rechtstreeks aanvragen van de periodieke 
herkeuring wordt door Lloyd’s Register Energy het reguliere tarief in rekening gebracht. 
 

Uitvoering van de periodieke herkeuring 
De gesponsorde periodieke herkeuring verloopt in verschillende fasen. Hiervoor is als voorbereiding 
op de keuring, voor de eigenaar een herbeoordelingsplan opgesteld. In dit herbeoordelingsplan 
wordt o.a. aangegeven welke taak de eigenaar hierin heeft. Om de uitvoering en begeleiding van een 
keuring goed te laten verlopen. 
 

Herbeoordelingsplan  
Dit herbeoordelingsplan is in de Commissie Technische Zaken besproken en hiervan is een exemplaar 
op de site van de Stoomwalsenclub Nederland gezet. 
Als men gebruik maakt van de sponsorkeuring dan kan men voor eigen gebruik het 
herbeoordelingsplan downloaden. Alle relevante gegevens van de machine zijn hierop, voorafgaand 
aan de keuring, in te vullen.  
 

Rapportage  
Na de keuring wordt aan de eigenaar het keurrapport of een 
RIG (Rapportage Inspectie Gebruikfase of Verklaring van herkeuring) 
uitgereikt. Voor de eigenaar is dit het bewijs dat de machine tot de 
hierop vermelde datum een geldige keur heeft (max. 2 kalenderjaren). 
 
Overige informatie 
Als men nog vragen heeft, n.a.v. van de sponsorkeuring door Lloyd’s Register Energy, dan kan dit per 
mail (th.a.vandrumpt@planet.nl) aan gevraagd worden. 
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