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Veiligheidsvoorschriften 
Op het terrein zijn veiligheidsvoorschriften van toepassing om de veiligheid van alle 

deelnemers, begeleiders, bezoekers en dieren te waarborgen.  

Werkplaats 

1. Werk altijd schoon, netjes en ordelijk, ruim tussendoor zoveel mogelijk op; 

2. Draag veiligheidsschoenen (Klasse S2 of S3); 

3. Draag gehoorbescherming wanneer er risico bestaat voor je gehoor (>80dB); 

4. Draag een veiligheidsbril wanneer er risico bestaat voor je ogen; 

5. Draag handschoenen als je gaat schilderen of lakken; 

6. Draag een mondmasker als de lucht vervuilt tijdens je werkzaamheden (bijvoorbeeld 

door schuren); 

7. Draag een brandvertragende overall of lasschort en een laskap/helm tijdens het lassen; 

8. Las en slijp niet in de nabijheid van brandgevaarlijke stoffen; 

9. Zorg dat de vloer vrij is van obstakels; 

10. Verken vluchtwegen vooraf;  

11. Houdt vluchtwegen altijd vrij; 

12. Controleer, voor aanvang van de werkzaamheden, de aanwezigheid en deugdelijkheid 

van veiligheidsvoorzieningen van de machine; 

13. Ga na of er een brandblusser in de buurt is als je gaat lassen, slijpen of warm stoken; 

14. Laat een machine buiten de werkplaats proefdraaien; 

15. Maak gebruik van hulpmiddelen en belast je lichaam niet onnodig zwaar; 

16. Til zware voorwerpen met tilhulpmiddelen of anders met twee personen; 

17. Gevaarlijke stoffen staan opgeslagen in de daarvoor bestemde chemicaliënkast. Vraag 

een begeleider om benodigde middelen te pakken; 

18. Voer gevaarlijke werkzaamheden nooit alleen uit. Zorg dat begeleiding in de buurt is en 

vraag toestemming; 

19. Als je klaar bent, zet de machine dan uit en haal de stekker uit het stopcontact;  

20. Als het gaat regenen en er ligt gereedschap buiten, breng dit dan zo snel mogelijk naar 

een droge plek; 

21. Rook niet in de buurt van licht ontvlambare middelen en accu opstelplaatsen;  
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22. Gebruik NOOIT op eigen initiatief machines en apparaten. Vraag te allen tijden 

toestemming aan de begeleiding; 

23. Draag geen handschoenen bij het gebruik van gevaarlijke (en/of roterende) machines; 

24. Zorg dat in de houtbewerkingscontainer altijd de afzuiger aan staat en de deur gesloten 

is als je met de machines werkt, dit geldt ook voor machines in de werkplaats waar 

slijpsel of zaagsel vanaf komt; 

25. Gebruik het blaaspistool nooit op jezelf; 

26. Vraag altijd welk stopcontact je mag gebruiken om een machine of apparaat op aan te 

sluiten; 

27. Zorg dat het materiaal wat je bewerkt stevig en stabiel staat of hangt; 

28. Alleen licht elektrisch handgereedschap (Accutol, boormachine, powervijl, 

schuurmachine, etc.) wordt door deelnemers gebruikt. Alle zware machines worden 

alleen door de begeleiding bediend.   
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