
 

 

SAVE OUR ELEVATORS V.Z.W. 
  

De v.z.w. die u bijstaat bij de modernisering van uw oude lift. 

  

 

WIE ZIJN WIJ? 

 

Wij zijn eigenaars van oude liften.  We willen onze liften moderniseren in 

navolging van de wet, maar we willen niet dat deze modernisering ten 

koste gaat van hun schoonheid en authenticiteit.   

  

Onze vereniging verwelkomt ook alle erfgoedliefhebbers die zich willen 

inzetten voor het behoud van de oude liften. 

 

  

WAAROM HEBBEN WE ‘SAVE OUR ELEVATORS’ OPGERICHT? 

 

Bij de modernisering van een oude lift zijn verschillende actoren betrokken: de eigenaar en/of de 

gebouwverantwoordelijke, de liftfabrikant die de moderniseringswerken uitvoert, en het controleorgaan 

(Externe Dienst voor Technische Controle of EDTC) dat een "risicoanalyse" uitvoert en de 

moderniseringswerken al dan niet goedkeurt. Deze procedure werd vastgelegd door het Koninklijk 

Besluit van 9 maart 2003 betreffende liftveiligheid.  

 

Het moderniseren van een oude lift met respect voor zijn esthetische en erfgoedwaarde is vaak 

moeilijk omdat: 

 

-        EDTC's de voorkeur geven aan de ‘standaard’-risicoanalyse (op basis van een checklist) 

boven een analyse ‘op-maat’ (de Kinney-methode), terwijl de standaardmethode niet geschikt 

is voor oudere liften en vaak gepaard gaat met zeer dure oplossingen. Een analyse ‘op-maat’ 

is essentieel om de erfgoedwaarde van oude liften te beschermen;   

- Eigenaars en syndicussen meestal niet op de hoogte zijn van de mogelijke alternatieve 

technische oplossingen; 

-        Het erg moeilijk is om liftoperatoren te vinden die een oude lift kunnen moderniseren met 

respect voor zijn erfgoedwaarde. 

 

WAT DOEN WE? 

 

We vergaren expertise (technische, juridische, historische...) en creëren een databank van 

technische oplossingen die met succes werden geïmplementeerd; 

 

We brengen onze leden samen zodat ze hun ervaringen kunnen delen;  

  

We bieden technisch advies en begeleiding; 

  

We bieden juridische informatie en modelcontracten voor de modernisering van oude liften. 

  

 

WAT KAN U DOEN? 

 

Sluit u aan en deel uw ervaring met ons, en/of profiteer van de ervaring van onze leden en 

deskundigen. 

  

Bezoek onze website: www.saveourelevators.com 
 


