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Dossiernummer : 2203130 
Verklaringsnummer : TIR 712852262 revisie 01  Deze revisie vervangt voorgaande revisie(s). 
Datum afgifte verklaring : 25 maart 2022 

Afgegeven door Materiaal Metingen Testgroep B.V., aangewezen bij ministeriële beschikking van de Minister voor 
Medische Zorg van 7 mei 2019 met als kenmerk 1517742-189565-VGP, geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor 
Accreditatie volgens EN-ISO/IEC 17020 als type A inspectieorgaan met als kenmerk I 019. 

  
     

Rapportnummer : TIR 712852262 revisie 01 

Betreft : Speeltoestel 

Nadere aanduiding : Mobiele Klimwand 

Typeaanduiding : -- 

Serienummer : VF90R101naL786011 

Eigenaar / houder : Set in motion B.V. 

Adres eigenaar/houder : Westlandseweg 14 A 229 PG Wateringen 

Soort toestel : Klimwand 

Fabrikant : Creaconcept Original 

Jaar van Fabricage : 2005 

Leverancier / jaar : -- / -- 

Datum inspectie : 17 maart 2022 

Inspectietermijn :  Het toestel betreft een ‘speeltoestel’ zoals gedefinieerd in het Warenwetbesluit attractie- 
en speeltoestellen, een periodieke herkeuring door een aangewezen keuringsinstantie is 
niet van toepassing.  

 

Materiaal Metingen Testgroep B.V., Rietdekkerstraat 16 2984 BM te Ridderkerk, verklaart dat er naar aanleiding van de 
jaarlijkse hoofdinspectie geen tekortkomingen zijn vastgesteld die een veilig gebruik van het toestel in de weg staan.  

Namens het bestuur 

R. van Tilborg - Manager 
 

   

Degene die een speeltoestel voorhanden heeft, zorgt ervoor dat het toestel zodanig is geïnstalleerd, gemonteerd en zodanig is beproefd, 
geïnspecteerd en onderhouden en zodanig van opschriften is voorzien, dat er bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van 
personen bestaat. Inspecties en testen dienen uitgevoerd te worden zo vaak als nodig en dienen passend te zijn bij de intensiviteit van het 
gebruik (doch minimaal jaarlijks). Onze inspectie betreft geen conformiteitsonderzoek of keuring volgens het Warenwetbesluit attractie- en 
speeltoestellen.  Zie bijbehorend inspectierapport voor nadere informatie omtrent de inhoud van onze inspectie. 
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