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Prijslijst & Bestelformulier LMRA checkpas 
 
Een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) of persoonlijke start-werkanalyse is een korte 
risicobeoordeling welke uitgevoerd wordt direct voor aanvang van de werkzaamheden op de 
werkplek door de werknemers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Het uitvoeren van een 
LMRA is één van de eisen vanuit de VCA norm. 
 
Een LMRA wordt uitgevoerd middels het doorlopen van enkele korte vragen/checks om zeker te stellen dat de 
werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd en/of opnieuw kunnen worden gestart.  
 
Het doel van een LMRA is dat werknemers zich op 
de werkplek bewust op de hoogte stellen van de 
aanwezige risico’s zijn onderkend en of afdoende 
beheersmaatregelen zijn getroffen om ongevallen 

te voorkomen. 
 
Om deze kennis altijd bij de hand te hebben en 
structuur te geven aan een LMRA is de LMRA-
checkpas ontwikkeld. Op dit hard plastic pasje 
(formaat bankpas) staat de LMRA procedure is                                       (ook leverbaar met Engelse tekst) 
beschreven.  
 
Het is het mogelijk dat bedrijven aan de LMRA-pas graag een eigen look en feel willen geven door uw bedrijfslogo toe te 
voegen. Ook is het mogelijk een volledig eigen ontwerp voor uw te drukken. 
 

 LMRA-pas LMRA-pas met logo* Volledig eigen ontwerp** 

 
Zonder 
bedrukking 

met z/w 
bedrukking 

met kleur 
bedrukking 

één zijde z/w 
bedrukking 

beide zijden 
z/w bedrukking 

zijde z/w en 
zijde kleur 
bedrukking 

beide zijden 
kleur 

bedrukking 

10 €    20,80 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 
20 €    41,40 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 
30 €    61,80 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 
40 €    82,00 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 
50 €  102,00 €   111,00  €  119,50  nvt nvt nvt nvt 
60 €  121,80 €   132,60  €  142,80  nvt nvt nvt nvt 
70 €  141,40 €    154,00  €  165,90  nvt nvt nvt nvt 
80 €  160,80 €   175,20  €  188,80  nvt nvt nvt nvt 
90 €  180,00 €   196,20  €  211,50  nvt nvt nvt nvt 
100 €  194,50 €   212,50  €  229,50  nvt nvt nvt nvt 
110 €  212,30 €   232,10  €  250,80  nvt nvt nvt nvt 
120 €  229,80 €   251,40  €  271,80  nvt nvt nvt nvt 
130 €  247,00 €   270,40  €  292,50  nvt nvt nvt nvt 
140 €  263,90 €   289,10  €  312,90  nvt nvt nvt nvt 
150 €  280,50 €  307,50  €  333,00  €  295,50  €    325,50  €   363,00  €     415,50  
200 €  371,00 €   407,00  €  441,00  €  391,00  €    431,00  €   481,00  €     551,00  
250 €  445,00 €   490,00  €  532,50  €   470,00  €    520,00  €   582,50  €     670,00  
300 €  511,50 €   565,50  €  616,50  €   541,50  €    601,50  €   676,50  €     781,50  
350 €  570,50 €   633,50  €  693,00  €    605,50  €    675,50  €   763,00  €     885,50  
400 €  622,00 €   694,00  €  762,00  €    662,00  €    742,00  €   842,00  €     982,00  
450 €  666,00 €   747,00  €  823,50  €    711,00  €    801,00  €   913,50  €  1.071,00  
500 €  702,50 €  792,50  €  877,50  €    752,50  €   852,50  €   977,50  €  1.152,50  

*) Eenmalig ontwerpkosten à € 35,-       **) Eenmalig ontwerpkosten à € 95,-           Genoemde prijzen zijn exclusief Btw. en verzendkosten 

 

• LMRA-pas met bedrijfslogo: logo in een zo hoog mogelijke resolutie in .jpeg bestand meezenden; 
• Bij bedrukking van de standaard LMRA-pas is de beschikbare ruimte voor vermelding van het bedrijfslogo en/of tekst 

beperkt en dient dit te passen c.q. pasbaar gemaakt te worden binnen een kader van 5 x 1 cm (l x b). 
• LMRA-pas met bedrijfslogo: bedrijfslogo of tekst wordt door ons naar eigen inzicht ingepast. Er wordt geen proefdruk 

toegezonden. 
• Bij LMRA-pas met eigen ontwerp wordt eerst een proefdruk u ter goedkeuring toegezonden, alvorens de volledig 

opgegeven productie te draaien. 
 

Aantal/uitvoering * :    

 

 

 

 
 

 

 

 

Het bestelformulier en het logo kunt 

u versturen naar info@psgroep.nl 

 

 

Voor meer informatie ga naar 
www.lmra.nl 

Taal : Nederlands / Engels 

Naam organisatie :  

Adres / postbus :  

Postcode en plaats :  

Contactpersoon :  

Email :  

Telefoonnummer :  

Handtekening 
 
 

:  

*) Aantal en uitvoering: omcirkel/markeer bestelling in bovenstaande overzicht. 

Pakketboot 41 
3991 CH  Houten 

 
T. 085-273 64 33 

E. info@psgroep.nl 
I.  www.psgroep.nl 

 

mailto:info@psgroep.nl
mailto:info@psgroep.nl

