
 
 

NLB 
Nederlandse Lifttechnische Bedrijven  

 
Omschrijving  

De brancheorganisatie NLB is opgericht om de specifiek economisch-technische 
belangen van liftbedrijven in het midden- en kleinbedrijf optimaal te kunnen 
behartigen. 

 
De brancheorganisatie staat open voor liftbedrijven die zich uitsluitend of in 

belangrijke mate bezighouden met het fabriceren, assembleren, renoveren, 
installeren, repareren, onderhouden van goederen- en / of personenliften ten 
behoeve van de eindgebruiker. 

 
Doelstelling  

De doelstelling van de NLB is het verbeteren van de bedrijfsvoering, het bevorderen 
van de technologische ontwikkelingen en het versterken van de marktpositie en 
concurrentiekracht van de leden.  

 
Activiteiten  

De NLB ontplooit voor de leden een veelheid aan activiteiten en producten, zoals:  
✓ behartigen van de specifieke collectieve belangen van de leden;  
✓ individuele belangenbehartiging in samenwerking met Koninklijke Metaalunie; 

✓ promotie van de branche van liftbedrijven; 
✓ belangbehartiging van het MKB liftbedrijf via de vertegenwoordigingen; 

✓ terugkoppeling informatie vanuit het CCVD, EFESME, NEN en commissies. 
✓ netwerkbijeenkomsten; 
✓ www.nlb.nl met links naar de aangesloten bedrijven; 

✓ bedrijfsbezoeken en excursies; 
✓ jaarlijks twee informatieve ledenvergaderingen; 

 
Producten 
✓ NLB model serviceovereenkomst basis/uitgebreid/all-in Nederlands 

✓ NLB servicevoorwaarden Nederlands/Engels 
✓ NLB levering en betalingsvoorwaarden Nederlands, Engels 

✓ NLB inkoopvoorwaarden Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans 
✓ NLB onderhoudsvoorwaarden volgens NEN-EN 13015 

✓ NLB risico-inventarisatie / veiligheidsinstructie op de werkplek 
✓ NLB instructie handboek onderhoud liften volgens NEN-EN 13015 
✓ NLB instructie tillen op de bouwplaats  

✓ NLB model gebruikershandleiding elektrische liften 
✓ NLB model gebruikershandleiding hydraulische liften 

✓ NLB toolbox veilig werken met liften 
 

http://www.nlb.nl/


 
 

 

Vertegenwoordigingen 
✓ Stichting Beheer Certificatie Liften, Centraal College van Deskundigen richtlijn 

liften. 
✓ Europese federatie van brancheorganisaties voor MKB liftbedrijven (EFESME). 
✓ NEN commissie liftveiligheid. 

✓ Arbo commissie liften. 
✓ Onderwijs commissie liften. 

 
Bestuur  
Joop Lakeman (voorzitter) Lakeman liften BV, Katwijk 

Ron van Deelen (vicevoorzitter) Van Deelen liften BV, Nootdorp 
Cees Oomen MO2 liften BV, Almere 

Mario Leijen Nivå Liften BV, Oss 
Jan Läkamp Motive liften BV, Loenen Gld 
Andy Schatzinger AS Lifttechniek, Beek (L) 

Michiel Rutten Premium Liften, Almere  
 

Secretariaat NLB 
Bezoekadres : Einsteinbaan 1 

  3439 NJ Nieuwegein 

Postadres : Postbus 2600 
  3430 GA Nieuwegein 

 
Tel.: 030 - 605 33 44 

E-mail algemeen: nlb@metaalunie.nl 
Internet: www.nlb.nl   
 

Drs. G.W. (Gerwin) Klok (branchemanager) 
E-mail: klok@metaalunie.nl 

Mw C. (Carien) Dekker (secretaresse)  
E-mail: dekker@metaalunie.nl  
 

Contributie 2023 (exclusief Metaalunie contributie) 
De NLB contributie varieert al naar gelang het aantal  

werkzame personen van de onderneming (inclusief directie): 
 
1  t/m  2 personen 

 
€    68500 

3  t/m  5 personen € 1.005,00 
6  t/m  9 personen € 1.555,00 

10  t/m  15 personen € 1.880,00 
16  t/m   20 personen € 2.305,00 
21  t/m  30 personen € 2.750,00 

31  t/m  40 personen € 2.950,00 
>  40 personen € 3.190,00 

 
Geen entreegeld. Bedragen zijn exclusief BTW en per jaar. 
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Bijzonderheden  
De NLB is een branchegroep van de Koninklijke Metaalunie. Metaalunie ondersteunt en 

faciliteert haar branchegroepen onder gunstige condities, waardoor veel activiteiten 
geheel in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. De kosten die hiermee gemoeid 
zijn blijven hierdoor laag. 


