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Scherpe voorwerpenScherpe voorwerpen

Risico’sRisico’s

Bewegende delenBewegende delen

Persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen

LawaaiLawaai

GehoorbeschermingGehoorbescherming
Oordopjes - oorkappenOordopjes - oorkappen

AlgemeenAlgemeen Specifiek Specifiek 

Stof en projectie van Stof en projectie van 
houtsnippershoutsnippers

Gevaarlijke productenGevaarlijke producten

OogbeschermingOogbescherming
VeiligheidsbrilVeiligheidsbril

HandbeschermingHandbescherming
HandschoenHandschoen

WerkkledijWerkkledij

VoetbeschermingVoetbescherming
VeiligheidsschoenVeiligheidsschoen

HoofdbeschermingHoofdbescherming
VeiligheidshelmVeiligheidshelm

AdemhalingsbeschermingAdemhalingsbescherming

BeschermkledijBeschermkledij
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• • Zorg ervoor dat je Zorg ervoor dat je 
handen altijd buiten handen altijd buiten 
de snijlijn zijn ; de snijlijn zijn ; 
gebruik indien nodig gebruik indien nodig 
een duwereen duwer

• • Lees en volg de voorzorgsmaatregelen voor Lees en volg de voorzorgsmaatregelen voor 
de chemische producten die je gebruiktde chemische producten die je gebruikt

• • Verwijder nooit houtstof en spaanders wanneer de Verwijder nooit houtstof en spaanders wanneer de 
machine in werking ismachine in werking is

• • Reinig de machine en de omgeving Reinig de machine en de omgeving 
zodat de werkplek proper en vrij van zodat de werkplek proper en vrij van 
obstakels blijftobstakels blijft

• • Wanneer je de machine reinigt of de Wanneer je de machine reinigt of de 
braam of het mes vervangt, moet je de braam of het mes vervangt, moet je de 
machine loskoppelen en ervoor zorgen machine loskoppelen en ervoor zorgen 
dat deze niet opnieuw kan worden dat deze niet opnieuw kan worden 
opgestart door een derde of bij toevalopgestart door een derde of bij toeval

10 gouden regels10 gouden regels

• • Controleer de staat van de machines Controleer de staat van de machines 
en gereedschappen en volg de en gereedschappen en volg de 
gebruiksaanwijzing van het materiaalgebruiksaanwijzing van het materiaal

• • Draag nooit handschoenen Draag nooit handschoenen 
in de buurt van bewegende in de buurt van bewegende 
delendelen

• • Controleer of de houtstukken Controleer of de houtstukken 
geen vreemde uitstekende geen vreemde uitstekende 
elementen bevatten (spijkers, elementen bevatten (spijkers, 
schroeven, enz.) schroeven, enz.) 

• • Zorg ervoor dat je voldoende Zorg ervoor dat je voldoende 
ruimte rond de machine hebt om ruimte rond de machine hebt om 
de stukken hout veilig te kunnen de stukken hout veilig te kunnen 
manipulerenmanipuleren

• • Blokkeer nooit de veiligheidsvoorzieningen Blokkeer nooit de veiligheidsvoorzieningen 
van de machinevan de machine
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