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Hulpdocument 36: Mobiele werkplatformen en verrijdbare
bordestrappen om op hoogte te werken.
De bedoeling van deze vereiste is ervoor te zorgen dat verrijdbare bordestrappen en mobiele,
werkplatformen om op hoogte te werken veilig worden gebruikt. U kunt ook informatie over het veilig en
verplicht gebruik van de apparatuur vinden in de handleiding van de fabrikant.
Visuele inspectie voor gebruik.
De bedoeling van de visuele inspectie is te zoeken naar gebreken die de integriteit van de ladder kunnen
beïnvloeden. Zo'n visuele inspectie hoeft niet gedocumenteerd te worden.
Hier volgen enkele zaken om naar te kijken:
•
•
•
•
•

Barsten, overmatige corrosie of overmatig buigen waardoor sporten, treden, relingen, platforms
enz. defect kunnen raken
Alle klemmen, lassen of bouten enz. of andere bevestigingsonderdelen die defect kunnen raken
De stabiliteit van de poten en het platform
Eventuele vergrendelmechanismen die niet werken zoals vereist is.
Inspectie sticker aanwezig en niet over keuringstermijn.

Als u tijdens uw visuele inspectie besluit dat een ladder/trap niet gebruikt mag worden, stel deze dan
buiten bedrijf tot hij gerepareerd of afgedankt is. (Bv door do not use label gebruiken)
Voorkom toegang wanneer het platform niet in gebruik is (indien er op het platform op hoogte een
opening is waar een persoon doorheen kan vallen)
Hieronder staan enkele voorbeelden van hoe u de equipment kunt beveiligen wanneer deze niet in gebruik
is om toegang te voorkomen:
•
•

•

Hang een ketting en een waarschuwingsbord voor of op de trap toegang
Plaats een fysieke barrière om gebruik van de traptreden te voorkomen, bv. een multiplex-plaat
die op maat is gemaakt om de sporten aan de onderkant van de ladder te bedekken en vastgemaakt
is aan de ladder en voorzien deze van een waarschuwingsbord.
In een veilige locatie stallen wanneer deze niet in gebruik is (bv. in een afgezet gebied)
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