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Deze checklist is een handzaam hulpmiddel om ongewenste tekorten te kunnen opsporen, zodat risico’s verkleind kunnen worden.
De checklist dient voor het opbouwen (VDO), na opbouwen (NDO) én voor ieder gebruik (VIG) van de (artilan) rolsteiger te worden
ingevuld. Daar waar “nee” is geantwoord dienen passende corrigerende maatregelen te worden genomen alvorens de rolsteiger in gebruik
te nemen.
PROJECT / LOCATIE:

DATUM CONTROLE:

PLAATS / OPSTELLING:

UITGEVOERD DOOR:
NVT

HEEFT U ZICH ERVAN OVERTUIGD DAT:
1.

Het steigermateriaal vooraf gecontroleerd is op zichtbare gebreken (indeukingen,
breuken, scheurvorming) (VDO +VIG)?

2.

De rolsteiger voorzien is van opschriften (o.a. fabrikant, type, steigerklasse) (VDO + VIG).

3.

De onderdelen periodiek worden gekeurd en voorzien v/n controlesticker (VDO + VIG)?

4.

De rolsteiger (indien van toepassing ook de stabilisatoren) op een vlakke en draagkrachtige ondergrond staat (NDO+VIG)?

5.

De rolsteiger stabiel is opgesteld (overeenkomstig gebruikshandleiding) (NDO+VIG)?

6.

De wielen geremd zijn (NDO+VIG)?

7.

Alle onderdelen onderling geborgd zijn (NDO+VIG)?

8.

De ruimte tussen de platforms is (NDO+VIG):
- Minimaal 1,90 meter?

JA

/

NEE

/

OPMERKING

- Maximaal 4 meter? Of
- Maximaal 2 meter bij verspringende platforms?
9.

De (werk)platform(s) geheel gesloten is/zijn (eventuele platform zelfsluitend) (NDO+VIG)?

10. De (werk)platforms rondom voorzien zijn van (NDO+VIG):
- Leuningen op 1 meter boven de vloer?
- Tussenleuningen?
- Kantplanken?
11. De (rust)platforms rondom voorzien zijn van (NDO+VIG):
- Leuningen op 1 meter boven de vloer?
- Tussenleuningen?
(in geval van halve (rust)platforms behoeven alleen leuningen aan de buitenzijde te zijn
aangebracht).
12. De rolsteiger alleen aan de binnenzijde beklommen wordt(NDO+VIG)?
13. De rolsteiger in de volgende situaties vastgezet / verankerd is (NDO+VIG):
- Bij windkracht 6 of meer; dus verankerd in twee richtingen?
- Bij onbeheerd achterlaten?
- Bij gebruik van overkapping, afscherming of wel afdekzeilen

(na overleg met leverancier)?

- Bij gebruik van reclameborden /-zeilen (na overleg met leverancier)?
14. Bij zachte ondergrond stalen rijplaten of U-profielen gebruikt dienen te
worden onder de wielen en stabilisators (VDO + VIG)?
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15. Bij het werken met de rolsteiger onder normale omstandigheden de volgende
regels worden nageleefd (NDO +VIG):
- De rolsteiger NOOIT verplaatst wordt met personen en/of materiaal erop?
- De rolsteiger niet verplaatst wordt bij windkracht 4 Beaufort of meer?
- De rolsteiger niet gebruikt wordt boven windkracht 6?
- Dat geen voorzieningen aan de rolsteiger bevestigd is voor hijsen van
materiaal?
- Er geen ladders, trappen, kisten of andere hulpmiddelen op de platforms geplaatst zijn om de hoogte van de steiger te vergroten?
- De rolsteiger niet gebruikt wordt als toegang tot andere constructies?
- Geen overbrugging tussen rolsteiger en gebouw?
16. Bij het gebruik van de rolsteiger rekening is gehouden met de omgevingsfactoren zoals (VDO+NDO+VIG):
- Openslaande deuren en/of ramen?
- Automatisch werkende zonwering?
- Bovengrondse elektrakabels?
- Verkeer en/of passanten?
17. De rolsteiger volgens de opbouwvoorschriften is opgebouwd ten aanzien van
(NDO+VIG):
- Zowel de horizontale als ook de diagonale verbindingsbuizen goed
gemonteerd zijn?
- Stabilisatoren haaks op steiger staan en verder goed gemonteerd zijn?
- De verankering van de steiger goed is gedaan?
- De remmen van de rolsteiger goed ingetrapt zijn in remstand?
- Goed verticaal geplaatst is?
- De gebruikte onderdelen niet beschadigd en/of ondeugdelijk zijn?

18. De mensen die met deze rolsteiger moeten werken goed geïnstrueerd zijn en
een gebruikershandleiding ontvangen hebben (VDO+VIG)?
19. Voorkomen is dat de rolsteiger onbeheerd op openbare weg of open gebouw
wordt achtergelaten (bijv. een afzetting rondom van tenminste 2 mtr. hoog met
o.a. . houten schotten / bouwhekken) (NDO+VIG)?
ACTIEPUNTEN:

Naam / Paraaf:

Datum:
/

Vervolgcontrole:
/

/

/
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Hoewel bij deze checklist de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaard Artilan BV geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en/of
onvolledigheden.pp1203

