
Snel start gids 
 
Ga naar https://tools.euronorm.net 
 
Vul uw gegevens in en klik op ‘registreren’. Daarna krijgt u een e-mail ter bevestiging. Door op de link 
in de e-mail te klikken activeert u uw account. 
 
Ga naar: ‘CE dossier’ en klik op ‘product toevoegen’. 
Geef uw product een naam en indien gewenst een nummer en omschrijving. Indien gewenst kunt u 
ook een foto uploaden. 
 
Maak daarna een keuze uit een aantal categorieën waar uw product het beste in valt. Valt uw 
product niet in een van de categorieën klik dan op de onderste knop ‘Mijn product staat niet op de 
lijst’. 
Klik op: ‘naar volgende stap’ en vink aan wat op uw product van toepassing is. 
 
Controleer vervolgens of de gegevens juist zijn en mist u iets klik dan op de knop ‘Terug’ en anders 
op ‘Product opslaan’. 
 
Op het volgende scherm ziet u de wettelijke eisen. Deze eisen hebben we opgesplitst in een aantal 
mappen. Begin bij de bovenste map ‘Van toepassing zijnde richtlijnen’. 
 
Klik nu op ‘Wizard uitzonderingen op Richtlijnen’. 
U ziet nu wat er uitgezonderd is in de Richtlijnen die waarschijnlijk op uw product van toepassing zijn. 
Lees die tekst aandachtig door en geef per Richtlijn bij de rood gedrukte tekst aan wat op uw product 
van toepassing is. 
Let op: dit is een zeer belangrijke stap! Als deze stap niet goed gedaan wordt dan klopt uw CE-dossier 
niet. 
 
Als u dit gedaan heeft ziet u groene vinkjes en/of rode kruisjes. Zodra u klikt op ‘opslaan’ blijven de 
Richtlijn(en) die op uw product van toepassing zijn over. 
 
Risicoanalyse 
Ga nu naar de volgende map ‘Risicoanalyse’. U ziet hier ‘Risicoanalyse.pdf’. In deze PDF vindt u de 
veiligheidseisen waar uw product aan moet voldoen. Wilt u online een risicoanalyse maken dan kan 
dat door op de wizard te klikken. Hiermee kunt u online de risicoanalyse uitvoeren. Met de RIE 
wizard wordt u stap voor stap door de risicoanalyse geleid, kunt u foto’s invoegen en heeft u aan het 
eind een compleet rapport van de risicoanalyse. Heeft u reeds een risicoanalyse gemaakt, 
bijvoorbeeld in Excel? Dan kunt u deze uploaden in de map.  
 
Technische documentatie 
Hierin staan de eisen waaraan uw technisch dossier moet voldoen.  
 
Testcertificaten / rapport(en) 
In deze map leest u of uw product getest moet worden door derden of dat u aanvullende 
maatregelen moet treffen. Heeft u een testrapport of andere bewijsstukken dan kunt u die uploaden. 
 
Gebruiksaanwijzing 
In deze map ziet u wat er minimaal in uw gebruiksaanwijzing moet staan. 

https://tools.euronorm.net/


Typeplaatje 
Met de ‘module typeplaatje’ genereert u eenvoudig een typeplaatje met daarop de minimaal 
vereiste informatie. Daarnaast kunt u in enkele vrije velden zelf informatie toevoegen. 
 
Verklaring van overeenstemming 
Met de ‘module verklaring’ genereert u eenvoudig een Verklaring van Overeenstemming met daarin 
de juiste teksten en Richtlijnen incl. de correcte versies. De verplichte tekst staat er in en zelf kunt u 
in een aantal vrije velden eigen informatie toevoegen. 
 
Uw CE dossier laten controleren door Euronorm 
Wilt u dat wij uw CE dossier controleren dan kan dat. U krijgt dan een rapport met daarin onze 
bevindingen. In de rapportage treft u ook precies aan wat u eventueel nog zou moeten doen. 
 


