
PlayCare 
Het door professionals laten onderhouden en inspecte-
ren van uw speel- en sportplaatsen is van toegevoegde 
waarde, mocht er onverhoopt iets gebeuren. PlayCare 
is een service van IJslander voor professioneel beheer, 
onderhoud en inspectie van speel- en sportplaatsen. Met 
onze PlayCare service blijft de speelplek veilig en verlengt  
u de levensduur van uw speel- en sporttoestellen. 

PlayCare inspecties  
Als eigenaar/beheerder bent u wettelijk verplicht om een 
jaarlijkse hoofdinspectie uit te laten voeren. IJslander 
ontzorgt u hierbij door inspecties uit te voeren én deze 
te registreren in een verplicht logboek. 

De PlayCare inspectieovereenkomst is inclusief:
๐ Inspectie en registratie via Data Control Transpon-

der Technology, welke gebruik maakt van het online 
beheersysteem ABS Web en ABS App.

๐ Registratie logboeken in Data Control Systeem via  
ABS Web. Logboeken, inspectiegegevens, werkbon-
nen en inspectierapportages zijn online beschikbaar.

๐ Onderhoudsvoorstel na inspectie.
๐ Mogelijkheid tot totale scan buitenruimte voor 

bijvoorbeeld straatmeubilair, fietsparkeren, overkap-
pingen en groenvoorzieningen.

๐ Enig erkend inspectiesysteem volgens Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit.

๐ Inspectie volgens de WAS, Warenwetbesluit  
Attractie- en Speeltoestellen, en gebruik Europese EN 
normen NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177.

Onderhoud & onderdelen
Na de inspectie ontvangt u een rapport met een 
advies over eventueel uit te voeren reparaties en de 
benodigde onderdelen. Ook ontvangt u een calculatie 
van de kosten.  

U kunt ervoor kiezen om de onderdelen te bestellen 
en de reparatie te laten doen door een monteur. Ech-
ter, u kunt de reparatie ook laten uitvoeren via de IJs-
lander onderdelen service. Samen met onze partners 
hebben wij een grote voorraad van de meest voorko-
mende onderdelen van speel- en sporttoestellen. Zo 
zijn we u snel van dienst. 

Inspectie
overeenkomst

Voorrijkosten 
per locatie

Inspectie per 
toestel

1 jaar € 60,- € 19,-

3 jaar € 60,- € 16,-

5 jaar € 60,- € 15,-

Prijzen exclusief BTW

Sinds 1 januari 2015 zijn basis- 
scholen verplicht het onderhoud 
en de inspectie van hun buiten-
ruimte zelf te regelen. Dit betekent 
dat u verantwoordelijk bent voor 
uw speeltoestellen. IJslander on-
dersteunt u hier graag bij met onze 
inspectie- en onderhoudsservice: 
PlayCare.

BORG DE VEILIGHEID VAN UW SPORT- 
EN SPEELPLEK MET PLAYCARE! 

Er zijn diverse contractvormen mogelijk:

Contact
Heeft u vragen over onderhoud van uw 
buitenruimte, PlayCare, onderdelen of pro-
ducten? Bel +31(0)525-63 34 20 of mail naar 
info@ijslander.com

IJslander B.V. | Oude Dijk 10 | 8096 RK  Oldebroek | 
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