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Algemeen 

Het cloudprogramma LAScert.nl is een beheersysteem voor lasserskwalificatiecertificaten. Het 

programma onderscheidt zich o.a. door zijn eenvoud. Dit vertaalt zich in een beginscherm waarin 

direct de status van de certificaten zichtbaar is. Welke certificaten geldig zijn en degene die een 

actie vereisen om hun geldigheid niet te verliezen. Dit wordt ook actief medegedeeld middels e-

mailberichten. Met een paar eenvoudige handelingen is de geldigheid van de certificaten te 

onderbouwen en zijn overzichten te genereren. Klant(en) en medewerker(s) kunnen ook een 

login krijgen, zodat zij de certificaten ook kunnen raadplegen. Zo is iedereen betrokken en op de 

hoogte van de laatste status van de certificaten. 

 

Kernwaarde 

De kernwaarde van het programma ligt voornamelijk in het blijven gebruiken van het originele 

certificaat. De meeste programma’s richten zich op een volledige digitale afhandeling van de 

bevestiging tot en met de 2-jaarlijkse verlenging. De rol van de lascoördinator wordt hierdoor 

beperkt tot ‘vinkje’ zetten. De gebruikswaarde van het originele certificaat gaat verloren. 

LAScert.nl onderscheidt zich door de 2-jaarlijkse verlenging altijd op het originele certificaat te 

laten vastleggen.  

 

Keuzevrijheid 

LAScert.nl is mede-ontwikkeld met keuzevrijheid als uitgangspunt, dus geen verplichte 

afhankelijkheid van een derde. Overstappen naar een andere aanbieder van 

lasserskwalificatiecertificaten mag nooit een struikelblok zijn. Wanneer de 2-jaarlijkse verlenging 

op het originele certificaat door de certificerende instantie vastgelegd wordt, dan verliest het 

certificaat nimmer zijn geldigheid. Ook niet bij overstappen naar een andere aanbieder. De 

certificaten behouden hun gebruikswaarde.  

 
Eigen beheer 

LAScert.nl is ontwikkeld om door iedereen gebruikt te kunnen worden. Om dit te bewerkstelligen 

is LAScert.nl als een ‘Whitelabel’ clouddienst ingericht (SaaS). Dit houdt in dat het programma 

onder uw bedrijfsnaam en website benaderd en beheerd kan worden. In deze situatie is de naam 

LAScert.nl enkel voor verkoop en ondersteuning voor u zichtbaar. Middels een SaaS- en SLA-

overeenkomst worden zaken zoals toegang tot gegevens (AVG), doorlopend onderhoud, hosting 

en back-up geregeld.  
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Een voorbeeld van een organisatie die in eigen beheer de dienst van LAScert.nl afneemt, is het 

bedrijf Centrum voor Lastechniek. Bekijk hier hun ‘LAScert.nl’-website CVLcert.nl, of die van de 

SMI-groep waar 4 bedrijfsonderdelen in één (1) systeem zijn ondergebracht: smi-lascert.nl 

 

Doelgroep 

Het programma is met name ontwikkeld voor: 

• lasconstructiebedrijven in de scheeps-, tank- en apparatenbouw, staalconstructie, enz.; 

• zzp-lassers; 

• uitzendbureaus die lassers uitzenden; 

• lasscholen;  

• zelfstandig lastechnisch adviseurs.  

 

Voor iedereen die snel de status van de certificaten wil inzien en om eenvoudig de geldigheid te 

onderhouden.  

 

Demo 

Een demo-account kunt u aanvragen via demo.lascert.nl 
U krijgt 3 weken toegang tot de demoversie. Indien u overgaat tot aanschaf, dient u op zoek te 

gaan naar een webadres en een foto voor uw eigen gepersonaliseerde website. Ook wordt de 

lascoördinatorhandleiding in uw bedrijfsstijl opgesteld. Voor het leren werken met het programma 

zijn er twee handleidingen geschreven. Een ‘beheerdershandleiding’ die o.a. het toewijzen van 

rechten behandelt en overal toegang geeft tot alle instellingen en een ‘lascoördinatorhandleiding’ 

voor de medewerker die de certificaten onderhoudt.   

 

Tarieven ‘Whitelabel’ cloudtoepassing 

Er zijn een 2-tal tarieven uiteengezet. Voor ‘bedrijfsgebonden gebruik’, bijvoorbeeld een 

lasconstructiebedrijf dat tot 100 certificaten moet onderhouden, en ‘professioneel gebruik’, voor 

het uitzendbureau of zelfstandig lasadviesbureau dat grotere hoeveelheden certificaten moet 

onderhouden. 

 

De tarieven zijn exclusief btw en inclusief onderhoud, serverruimte, back-up en ondersteuning. 

 

Bedrijfsgebonden gebruik Professioneel gebruik 

€ 770,- jaarlijks* 
€ 7,50 per actief certificaat per ½ jaar** met een  

minimum van 60 certificaten 

Eenmalige inrichting € 230,- inclusief  
ondersteuning invoeren van certificaten 

Eenmalige inrichting € 230,- inclusief  
ondersteuning invoeren van certificaten 

Maximaal 50~60 certificaten, > 60 certificaten 
overgang naar professioneel gebruik 

Onbeperkt aantal certificaten 

Maximaal 1 beheerder 
en 1 lascoördinator 

Maximaal 2 beheerders 
Onbeperkt aantal lascoördinatoren 

Onbeperkt aantal medewerkers Onbeperkt aantal medewerkers 

Delen binnen en buiten de organisatie Delen binnen en buiten de organisatie 

Volledige ondersteuning Volledige ondersteuning 

Contractduur 1 jaar, per jaar opzegbaar Contractduur 1 jaar, per jaar opzegbaar 

* jaarlijkse kosten onderverdeeld in: 

a) Hosting website, Premium PHP/MySQL € 270,- 
b) Gebruik LAScert.nl € 500,- 

** jaarlijkse kosten variabel en inclusief  

Hosting website, Premium PHP/MySQL 

http://www.lasconsult/
https://www.cvlcert.nl/
https://smi-lascert.nl/
https://demo.lascert.nl/
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Tarieven bij lasserscertificatenbeheer door LASconsult 

Indien LASconsult uw lasserskwalificaties beheert en onderhoudt, dan is opname in LAScert.nl 

geheel vrij van kosten. U krijgt toegang tot LAScert.nl en u kunt middels het programma de 

lasserscertificaten inzien, doorsturen, downloaden, etc. Wij berekenen alleen de 

onderzoekskosten van de bevestiging/verlenging door, e.e.a. zoals u dat van ons gewend bent. 

 

Indien u het beheer van de lasserscertificaten in LAScert.nl heeft ondergebracht, maar u wilt zelf 

het onderhoud uitvoeren, dan betaalt u per actief certificaat € 20,- per jaar. 

 

Voor verkoop en programmaondersteuning: 

 

De Groot LASconsult vof 

De Ynfeart 7 – 211 

9447 GM Heerenveen 

06-46253145 

degroot@lasconsult.nl 

www.lasconsult.nl 

 

Hosting wordt verzorgd door: 

OkéPC IT-services vestiging Burgum 

Westersingel 49A 

9251 HG Burgum 

0511-200200 

www.okepc.nl 

 

 

http://www.lasconsult/
mailto:degroot@lasconsult.nl
http://www.lasconsult.nl/
http://www.okepc.nl/

