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Voorschriften inzake de inhoud van de gebruiksaanwijzing en de handleiding voor draagbaar klimmaterieel.

A.  INSPECTIE EN VOORBEREIDING 
A.1  Controleer draagbaar klimmaterieel na ont-

vangst en voor ieder gebruik.
A.2    Controleer vóór ieder gebruik alle onderdelen 

van draagbaar klimmaterieel op hun toestand 
en werking.

A.3  Gebruik nooit beschadigd of gebroken draag-
baar klimmaterieel.

A.4   Breng geen tijdelijke reparaties aan aan 
draagbaar klimmaterieel. Laat reparaties van 
draagbaar klimmaterieel over aan een ter zake 
deskundige.

A.5   Houd draagbaar klimmaterieel zoveel mogelijk 
vrij van ongerechtigheden, zoals natte verf, 
modder, sneeuw en olie.

B.   TOEPASSING EN PLAATSING
  Algemeen
B.1   Gebruik draagbaar klimmaterieel uitsluitend 

voor het doel waarvoor het is vervaardigd. 
Maak geen oneigenlijk gebruik van draagbaar 
klimmaterieel.

B.2   Stel draagbaar klimmaterieel zorgvuldig op. Ga 
met overleg te werk. Plaats draagbaar klimma-
terieel niet ondersteboven, achterstevoren of 
tegen ronde of smalle zuilen e.d.

B.3  Plaats draagbaar klimmaterieel nooit op tafels,  
kisten, kratten of een instabiel stavlak.

B.4  Plaats draagbaar klimmaterieel niet op een 
helling of op een zachte, oneffen of gladde 
ondergrond.

B.5   Neem extra voorzorgen wanneer draagbaar 
klimmaterieel voor een deuropening, in een 
passage e.d. moet worden opgesteld.

B.6   Pas op! Metalen draagbaar klimmaterieel 
mag niet binnen een afstand van 2,5 meter 
van, niet-geïsoleerde, onder spanning staande 
elektrische delen van laagspanningsinstallaties 
en -netten worden opgesteld. Voor werkzaam-
heden nabij delen van hoogspanningsinstallat-
ies gelden andere afstanden.  
Zie hiervoor NEN 1041.

B.7   Gebruik bij harde wind - windkracht 6 of meer - 
buitenshuis geen draagbaar klimmaterieel.

B.8   Laat opgesteld draagbaar klimmaterieel nooit 
onbeheerd achter. Denk aan kinderen.

B.9   Beklim bij 3-delige reformladders, welke 
worden toegepast als vrijstaand draagbaar 
klimmaterieel, nooit het uitgeschoven derde 
ladderdeel boven het scharnierpunt. Voor 
draagbaar klimmaterieel dat tegen een muur, 
wand of gevel wordt geplaatst
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De door u aangeschafte ALGA Products aluminium ladder/trap, een product van ALGA BV, 
voldoet aan de eisen gesteld in Besluit Draagbaar Klimmaterieel Warenwet. Deze ladder is 
dus van zeer goede kwaliteit en voor wat betreft de sterkte en constructie bovenal veilig. 
Maar een ladder kan pas ècht veilig zijn, wanneer u deze ook met overleg gebruikt en met zorg 
behandelt. Het is daarom van belang dat u onderstaande gebruiksen onderhoudsvoorschrif-
ten goed doorleest en bij het gebruik van uw ladder/trap ook in acht zult nemen. Ga niet met 
méér dan één persoon tegelijk op een ladder/trap staan.
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B.10  Plaats draagbaar klimmaterieel zodanig, dat de 
afstand van de voet van hetdraagbaar klimma-
terieel tot de muur ongeveer gelijk is aan een 
kwart van de lengte van het draagbaar klimma-
terieel. (Het draagbaar klimmaterieel behoort 
in deze stand onder een hoek van ca. 75° ten 
opzichte van het horizontale vlak te staan).

B.11  Het draagbare klimmaterieel moet worden 
opgesteld tegen een stevig dragend vlak; nooit 
tegen een ruit, tegen ronde of smalle zuilen of 
tegen hoeken, tenzij voor dat doel aangepaste 
hulpmiddelen worden gebruikt.

B.12  Gebruik draagbaar klimmaterieel van de goede 
lengte. Het draagbaar klimmaterieel moet ten 
minste 1 meter uitsteken boven de gewenste 
sta- of overstaphoogte.

B.13  Plaats draagbaar klimmaterieel dat kan 
worden opgestoken zodanig, dat alleen beklim-
ming mogelijk is aan de opgestoken zijde.

B.14  Let er op dat bij meerdelig draagbaar klim-
materieel, dat in uitgeschoven of opgestoken 
stand wordt gebruikt, de haken goed over de 
sporten grijpen.

B.15  Het losse eind van de optreklijn moet, in de ge-
bruiksstand van het draagbaar klimmaterieel, 
zijn vastgezet om ten minste 2 sporten, zo 
mogelijk loodrecht onder de optrekinrichting.

C.   BEKLIMMING EN GEBRUIK
C.1  Beklim draagbaar klimmaterieel altijd met het 

gezicht ernaartoe.
C.2  Beklim draagbaar klimmaterieel alleen, 

wanneer u minimaal één hand vrij hebt om het 
vast te houden.

C.3  Beklim draagbaar klimmaterieel zonder plat-
form nooit hoger dan de vierde standplaats 
van bovenaf.

C.4  Draag bij het gebruik van draagbaar klimma-
terieel geen slippers, schoenen met hoge hak 
of klompschoenen.

C.5  Draag bij het gebruik van draagbaar klimma-
terieel geen schoeisel met gladde of vervuilde 
zolen.

C.6  Zorg dat u bij het verrichten van werkzaam-
heden altijd met twee voeten op het draag-
baar klimmaterieel staat.

C.7  Ga nooit met één voet op draagbaar klimma-
terieel en met de andere voet op bijvoorbeeld 
een raamkozijn staan.

C.8  Leun niet te ver opzij. Verplaats draagbaar 
klimmaterieel wat vaker.

C.9  Verplaats draagbaar klimmaterieel niet wan-
neer u er op staat.

C.10  Niet-vrijstaand draagbaar klimmaterieel mag 
ten hoogste door 1 persoon worden beklom-
men; beklimbare delen van vrijstaand draag-
baar klimmaterieel mogen elk ten hoogste 
door 1 persoon tegelijk worden beklommen.

C.11   Draagbaar klimmaterieel van hout moet zo zijn 
opgesteld, dat tijdens de beklimming de borg-
pennen van de sporten voor de beklimmer 
zichtbaar zijn.

D.  ONDERHOUD EN OPSLAG
D.1  Onderhoud van draagbaar klimmaterieel moet 

gebeuren volgens de voorschriften.
D.2  Inspecteer draagbaar klimmaterieel geregeld 

op gebreken, zoals vervorming en slijtage.
D.3  Laat iedere beschadiging aan draagbaar klim-

materieel zo spoedig mogelijk repareren door 
een ter zake deskundige.

D.4  Houd draagbaar klimmaterieel schoon en vrij 
van ongerechtigheden.

D.5  Draagbaar klimmaterieel van hout moet aan 
alle zijden ten minste éénmaal per jaar met 
een beschermend middel, dat noch ondoor-
zichtig noch dampdicht mag zijn, worden 
behandeld.

D.6  Draagbaar klimmaterieel van hout mag niet 
worden overgeverfd.

D.7  Vernietig gebroken, versleten of onherstelbaar 
beschadigd draagbaar klimmaterieel.

D.8  Berg draagbaar klimmaterieel zodanig op, dat 
doorhangen wordt voorkomen.

D.9  Berg houten draagbaar klimmaterieel op in 
een koele en voldoende geventileerde ruimte.

D.10  Draagbaar klimmaterieel.
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