Pelgrim Safety – Technische documentatie
VEILIG WERKEN OP HOOGTE
Vanwege de grote risico’s bij werken op hoogte heeft de overheid bepaalde richtlijnen
vastgelegd, zoals het Arbo-informatieblad AI-15 voor veilig werken op daken. Daarnaast heeft de
overheid bepaald dat persoonlijke beschermingsmiddelen onder andere:
•
•
•

Moeten voldoen aan bepaalde Europese normen (EN)
Voorzien moeten zijn van technische documentatie en gebruikshandleiding
Productlabels moeten bevatten met CE-markering

VALBEVEILIGING
De producten van Pelgrim Safety voldoen aan alle eisen die de Nederlandse en Europese
overheid stellen aan persoonlijke beschermingsmiddelen. De PBM’s vallen onder de Europese
norm categorie 3. Deze categorie omvat PBM’s bij hoge risico’s, zoals bij valbeveiliging.
WIJ LEVEREN ALLE DOCUMENTATIE
Bij een installatie van Pelgrim Safety ontvangt u de volgende documentatie:
Ingebruikname verklaring
In een ingebruikname verklaring staat beschreven dat een installatie voltooid is en gereed voor
gebruik. Bij werken op hoogte is deze verklaring verplicht.
Product specifieke certificaten
Ieder product moet voldoen aan de product specifieke certificaten, die zijn bepaald vanuit de
Europese normen. Een kleine greep uit de Europese normen zijn de EN254 voor
veiligheidslijnen, EN361 voor harnasgordels en de EN795 voor verankeringen. Neem contact met
ons op voor meer informatie over alle Europese normen voor persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Gebruikshandleiding
Een gebruikshandleiding bevat informatie over het te gebruiken systeem. Zo kunnen gebruikers
terugvinden hoe een artikel gebruikt dient te worden en wat de maximale belasting is. Deze
handleiding dient altijd ter inzage aanwezig te zijn op de locatie.
Keuringsoverzicht
Het keuringsoverzicht bevat alle informatie rondom uitgevoerde en toekomstige keuringen. Deze
gegevens zijn bij inspectie van groot belang.
Onderhoudslog
Bij onderhoud kunnen bepaalde onderdelen worden aangepast. Dit staat allemaal beschreven in
het onderhoudslog.

Dakveiligheidsplan
Het dakveiligheidsplan is een weergave van het dak met daarin de veiligheidsmaatregelen
getekend.
Risico Inventarisatie & Evaluatie
Hierin wordt het gebouw beschreven, de risico’s weergegeven per dakvlak of werkplekniveau en
worden deze gespiegeld aan de geldende normen, A-bladen, AI-15 en de Arbowet. De RI&E
bevat onder andere beeldmateriaal, een risico matrix, een conclusie en een voorstel voor het
creëren van een veilige situatie.
CE-markering
Naast de bovengenoemde EN-normen waar producten aan moeten voldoen is er ook de CEmarkering. De CE-markering is geen norm maar een bevestiging dat het product is gecontroleerd
en voldoet aan de EN-normen. De keuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijke Europese
keuringsinstantie. Een CE-markering betekent niet dat ieder product is gecontroleerd, het betreft
een keuring van het ontwerp van het product.
WAAROM HEEFT U DEZE DOCUMENTATIE NODIG?
Bij een installatie van Pelgrim Safety ontvangt u alle bovengenoemde documentatie. Deze
documentatie is verplicht. Daarnaast is het verplicht op een RI&E te hebben die de risico’s en
conclusies beschrijft. Het logboek of een kopie van het logboek dient altijd op locatie aanwezig te
zijn (digitaal is ook toegestaan) en gebruikers moeten inzage kunnen hebben in de
gebruikshandleiding. In het geval van een calamiteit moet een inspecteur inzage hebben in de
RI&E, keuringsgegevens en de staat van onderhoud.
WIJ HELPEN U GRAAG!
Pelgrim Safety adviseert u graag over het bijhouden van uw documentatie. Zo voldoet u altijd aan
de wettelijke normen. Voor meer informatie of praktisch advies kunt u contact met ons opnemen
via +31 (0)315 842 313 of info@pelgrimsafety.nl.

