
WAAR BEVINDEN ZICH DE 
WERKZAAMHEDEN?
Bevinden de werkzaamheden zich uitsluitend in de veilige 
zone (4 meter van de dakrand), dan is het treffen van 
voorzieningen niet nodig. 

ZIJN ER PERMANENTE COLLECTIEVE
OF INDIVIDUELE AANLIJN 
VOORZIENINGEN AANWEZIG?
Zijn er geen dergelijke voorzieningen dan dient er, bij voorkeur, 
gebruik gemaakt te worden van tijdelijke randbeveiliging of 
individuele aanlijnvoorzieningen om je te beschermen tegen 
valgevaar. 

HEB JE DE LAATSTE INSPECTIEDATUM 
VAN UW PERSOONLIJKE BESCHERMINGS-
MIDDELEN GECONTROLEERD?
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) moeten 
regelmatig gecontroleerd worden (over het algemeen 
eens per jaar). Controleer altijd de inspectiedatums op de 
certificaten voor alle gekeurde PBM’s voordat je het dak 
betreedt en de inspectiedatum op het PBM. 

CONTROLEER VAN TEVOREN  
JE VALBEVEILIGINGSUITRUSTING!
Controleer je persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), 
raadpleeg eventueel de handleiding voor instructies 
hoe de controle uit te voeren. Controleer het aanwezige 
valbeveiligingssysteem op beschadigingen en zichtbare 
activatie van het systeem. Neem bij twijfel contact op met 
de leverancier/producent.

BEN JE OP DE HOOGTE VAN DE LOCATIE 
VAN HET VALBEVEILIGINGSSYSTEEM,  
DE ANKERS EN DE VALGEVAREN?
Vraag, voordat je het dak op gaat, om een plattegrond van 
het dak of de locatie waar je werkt om te bepalen waar het 
valbeveiligingssysteem zich bevindt. Het is van belang om de 
valgevaren en de locaties van de aanhaakpunten te weten.

GEBRUIKT JE DE JUISTE 
UITRUSTING VOOR HET PROJECT?
Beoordeel aan de hand van de situatieschets of je de juiste 
PBM’s gebruikt. Gebruik in ieder geval een veiligheidsharnas, 
werklijn en geschikte verbindingsmiddelen. Ga na of de 
verschillende onderdelen op elkaar zijn afgestemd en of 
ze toepasbaar zijn in deze situatie. Zorg ook dat je werkt 
volgens gebiedsbegrenzing. Dit houdt in dat de lengte van 
de vanglijn te allen tijde zo kort ingesteld wordt, dat de 
gebruiker niet over de dakrand kán vallen. Valbeveiliging 
met ankerpunten en leeflijnen is dan net zo veilig als de 
aanwezigheid van hekwerken.

HEB JE DE JUISTE INSTRUCTIES 
GEKREGEN OM MET HET 
BESCHIKBARE MATERIAAL TE WERKEN?
Heb je de juiste voorlichting en/of instructies gehad om je 
werkzaamheden met de PBM’s veilig te kunnen uitvoeren? 
Zijn de instructies conform de werksituatie? Goede 
voorlichting kan het verschil maken tussen leven en dood!

WAT ZIJN DE WEERSOMSTANDIGHEDEN?
Wees bewust van de gevaren die werken op hoogte onder 
bepaalde weersomstandigheden met zich meebrengen, 
zoals onderkoeling of uitdroging. Vermijd extreme om-
standigheden, houd rekening met de windkracht en kijk uit 
voor bevroren of gladde oppervlakten.

BENT U OP DE HOOGTE VAN 
HET REDDINGSPLAN EN WEET U 
WAT TE DOEN ALS IEMAND VALT?
Werk in principe nooit alleen. Wees op de hoogte van wie 
u moet bellen in noodgevallen, gebruik zo nodig een veilig-
heidsharnas met een rescue kit en relief step en wees ervan 
bewust hoe te handelen om niet te lang in het harnas te 
blijven hangen. Het gevaar is nog NIET geweken als iemand 
in zijn harnas in de lucht hangt!

CHECKLIST VOOR HET VEILIG WERKEN OP EEN DAK 

Dienstdoende bhv’er:

Telefoonnummer:

Vragen over valbeveiliging?
Bel AllRisk: 0183 - 56 85 55
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