
C H E C K L I S T   V O O R   D E   S T A N D B O U W

DRAAG  VEILIGHEIDSSCHOENEN !

Vermijd kneuzingen en verwondingen aan uw voeten, zowel
bij het laden en lossen als op de werf en draag steeds aan-
gepaste veiligheidsschoenen wanneer u aan het werk bent.

DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN !

Vermijd kneuzingen en verwondingen bij het verplaatsen,
nagelen,schroeven en verzagen van panelen en bij het snijden
van tapijt. Zorg dat uw handen niet klem geraken bij het
manipuleren van grote onderdelen.

HEF LASTEN CORRECT !

Belast uw rug niet onnodig bij het heffen en tillen. Een
correcte heftechniek zorgt ervoor dat u minder snel fysiek
vermoeid geraakt en vermijdt spierverrekkingen en spierpijnen.

DRAAG EEN VEILIGHEIDSHARNAS !

Bij het werken op hoogte biedt een veiligheidsharnas u
bescherming tegen valpartijen. Vooral bij het werk langs of
op trussen en profielen is een aangepaste valbescherming
onontbeerlijk.

GEBRUIK GEKEURDE MATERIALEN !

Gebruik steeds gekeurde materialen voor tapijt, velum, elek-
trische kabels & spots, elektrische schakelborden, doeken,
plexi's, panelen, verf...

STUW LADINGEN CORRECT !

Zorg ervoor dat ladingen – ook gedeeltelijke ladingen –
correct gestuwd en vastgesjord worden, ook voor kleine
afstanden. Verplaats deelladingen om een evenwichtiger
verdeling te bekomen.

HOU AFSTAND VAN LAADKLEPPEN !

Houd afstand van de hydraulische laadkleppen van vracht-
wagens. Zorg bij het parkeren voor voldoende ruimte achter
de vrachtwagen, zodat de laadklep tijdens het lossen en
laden vlot toegankelijk blijft.

STA NIET OP EEN VORKLIFT !

Vorkliften zijn niet geschikt om personen op te hijsen.
Gebruik een vorklift enkel waarvoor ze hoort te dienen: om
goederen te verplaatsen en van en op vrachtwagens te hijsen.

DRAAG EEN VEILIGHEIDSBRIL !

Voorkom oogletsels bij risicovolle activiteiten zoals het
werken met slijpschijven, pneumatische nietmachines en
verfspuiten. Denk ook aan de veiligheid van uw collega’s.

VERMIJD RISICO’S OP GROTE HOOGTE !

Gebruik op grote hoogtes geen ladder, maar kies voor een
gekeurde stelling. Zorg ervoor dat een rolstelling opgebouwd
is volgens het ARAB (Art. 454 bis).

DRAAG EEN VEILIGHEIDSHELM !

Bescherm uw hoofd tegen vallende voorwerpen en materieel.
Draag een gekeurde veiligheidshelm van zodra u de werf
betreedt. Bovendien verhoogt een veiligheidshelm uw zicht-
baarheid op de werkplaats.

VERWIJDER AFVAL !

Laat geen afval rondslingeren op de stand of in de gangen,
maar deponeer het op de aangeduide verzamelplaatsen. Een
ordelijke werf verhindert valpartijen en laat toe efficiënt en
veilig te werken.

LOOP NIET ONDER EEN LAST !

Respecteer de veiligheidsperimeter rond een last op hoogte
en loop er niet onder door. Verwittig uw collega’s en andere
personen op de werf bij de aanvang van takelwerkzaamheden.

RIJ NIET OP EEN TRANSPALET !

Een transpalet is uitsluitend bedoeld voor het vervoer van
goederen, niet voor personenvervoer. Ga niet zelf op de
transpalet staan en laat er evenmin collega’s op toe.

V.U.: Deze checklist is een initiatief van 
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Toon dat u een professional bent • Neem geen risico’s
Respecteer altijd en overal de veiligheidsnormen !

Deze lijst is beperkt doch niet limitatief !     
De wettelijke bepalingen blijven van toepassing.
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