SafetySign® valbeveiligingsproducten, bijvoorbeeld:
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Gordels
Bevestigings- of verbindingshaken of -klemmen
Bevestigingslijnen
Bevestigingslijnen met uitrafelsectie of elastiek
Lijnklemmen
Positioneringslijnen
Verankeringslijnen
Schokabsorberende middelen
Lijnverkorters
Valstoppers
Afdaalapparaten
Mobiele ankerpunten

Verantwoord
onderhoud van uw
Valbeveiliging
Voorkom
aansprakelijkheid!

De Stichting SafetySign® (voluit: Stichting Bedrijfserkenning voor
Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op de werkplek) is een
onafhankelijke stichting. Doel is veilig en gezond werken zichtbaar
te maken voor opdrachtgevers en consumenten. Daarvoor hanteert
SafetySign® een aantal herkenbare keurmerken.

Deze folder is gedrukt op BioTop chloorvrij-gebleekt milieupapier

Uw SafetySign® specialist:

www.SafetySign.nl

U wilt:

● valincidenten vermijden?

● uw valbeveiliging periodiek laten onderhouden?
● aan actuele regelgeving voldoen?

Wilt u helder en duidelijk inzicht?
Kijk op www.SafetySign.nl voor welk onderhoud uw
leverancier erkend is!

● aansprakelijkheid voorkomen?

Bedrijven met het rode SafetySign®
keurmerk voldoen aan de volgende eisen:

● een betrouwbare partner inschakelen?

1. De productkwaliteit als basis: altijd CE-goedgekeurde

● een redelijke prijs?

Kies dan een valbeveiling leverancier met het rode

valbeveiliging.

SafetySign® keurmerk!
2. U kiest voor een gespecialiseerde toeleverancier met

SafetySign®: altijd de juiste keuze
Onderhoudstations voor valbeveiliging die erkend zijn

kennis van zaken!

3. Werknemers die onderhoud aan valbeveiliging

door de Stichting SafetySign® vindt u op:

uitvoeren zijn daarvoor speciaal opgeleid en toe-

www.SafetySign.nl. Deze erkende bedrijven bieden u

gerust. U bent verzekerd van deskundig onderhoud.

verantwoord onderhoud aan uw persoonlijke valbeveiliging.
Kies voor een erkende toeleverancier voor het onderhoud

4. Werknemers die onderhoud aan valbeveiliging

van uw valbeveiliging. Dan kiest u voor optimaal onder-

uitvoeren doen dat regelmatig.

houd! Niet te veel, maar zeker niet te weinig. Zo kunt u

U bent verzekerd van ervaren onderhoud.

uw aansprakelijkheid voor schijnveiligheid voorkomen.
5. Het erkende bedrijf beschikt over een schildje met

Onderhoud aan valbeveiliging:
jaarlijkse verplichting

logo voor bij de voordeur en een certificaat
(mét geldigheidsdatum) voor aan de muur. Periodiek
wordt de aanwezige kennis door de stichting getoetst.

Alle valbeveiliging moet jaarlijks onderhouden en

Op www.SafetySign.nl staat de recentste lijst van

gekeurd worden. En niet in de laatste plaats: door

erkende bedrijven. Controleer of uw leverancier

deskundige personen! Hoe weet u of degene die voor u

voldoet aan het SafetySign® keurmerk!

het onderhoud aan valbeveiliging verzorgt deskundig is?

Op de website vindt u ook waarvoor (en eventueel

Dat is nog niet zo eenvoudig.

voor welke merken en welke type valbeveiliging) de

Producenten van valbeveiliging leiden wel monteurs op,

erkenning geldt.

maar alleen voor hun eigen merk. Voor een ander merk
zijn ze dan niet bevoegd! Het wordt helemaal ingewikkeld

6. Toch niet tevreden? U kunt zich bij de Stichting

zodra er gereedschap nodig is voor het uitvoeren van

SafetySign® melden voor een behandeling door de

onderhoud aan bijvoorbeeld valstoppers of shutes.

Geschillencommissie. Onafhankelijk, zoals dat hoort!

Enkel het volgen van een opleiding is niet genoeg; ook
praktijkervaring is erg belangrijk. Ongelukken met valbeveiliging hebben meestal grote gevolgen. Indien het
onderhoud niet goed is uitgevoerd, ligt uw werknemer
op de grond en bent u als werkgever aansprakelijk..

Wat is belangrijker dan uw gezondheid?
Kies voor toeleveranciers met
een SafetySign® Valbeveiliging
keurmerk.
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