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HANDLEIDING LADDERS EN TRAPPEN
Lees voor gebruik deze handleiding. Alle aanwijzingen dienen strikt te 
worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot 
storingen en/of ernstig persoonlijk letsel of schade.

A.  INSPECTIE EN VOORBEREIDING
1.   Controleer draagbaar klimmaterieel na ontvangst en vóór ieder gebruik.
2.   Controleer vóór ieder gebruik alle onderdelen van draagbaar klim-

materieel op hun toestand en werking.
3.   Gebruik nooit beschadigd of gebroken draagbaar klimmaterieel.
4.   Breng geen tijdelijke reparaties aan aan draagbaar klimmaterieel.  

Laat reparaties van draagbaar klimmaterieel over aan een terzake 
deskundige.

5.   Houd draagbaar klimmaterieel zoveel mogelijk vrij van ongerechtig-
heden, zoals natte verf, modder, sneeuw en olie.

B.   TOEPASSING EN PLAATSING      
I.   Algemeen
1.   Gebruik draagbaar klimmaterieel uitsluitend voor het doel waarvoor  

het is vervaardigd. Maak geen oneigenlijk gebruik van draagbaar 
klimmaterieel.

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

3.   Plaats draagbaar klimmaterieel nooit op tafels, kisten, kratten of een 
ander onstabiel stavlak.

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

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

6.   Pas op! Metalen draagbaar klimmaterieel is geleidend voor elektriciteit. 
Plaats metalen draagbaar klimmaterieel op minimaal 2 meter van niet-
geïsoleerde, onder spanning staande elektrische delen.

7.   Gebruik bij harde wind - vanaf windkracht 6 - buitenshuis geen 
draagbaar klimmaterieel.

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

9.   Beklim bij 3-delige reformladders, welke worden toegepast als 
vrijstaand draagbaar klimmaterieel, nooit het uitgeschoven derde  
ladderdeel boven het scharnierpunt.

II.     Voor draagbaar klimmaterieel welk tegen een muur,  
wand of gevel wordt geplaatst

10.  Plaats draagbaar klimmaterieel zodanig, dat de afstand van de voet 
van het draagbaar klimmaterieel tot de muur, ongeveer gelijk is aan

       een kwart van de lengte van het draagbaar klimmaterieel.  
(Het draagbare klimmaterieel behoort in deze stand onder een hoek 
van ± 75o ten opzichte van het horizontale vlak te staan). 



11.  Stel draagbaar klimmaterieel op tegen een stevig dragend punt, nooit 
tegen een raam.

12.  Gebruik draagbaar klimmaterieel van de goede lengte. Het draagbaar 
klimmaterieel dient tenminste één meter uit te steken boven de plaats 
waartoe het toegang geeft.

13.  Plaats draagbaar klimmaterieel welk kan worden opgestoken zodanig, 
dat alleen beklimming mogelijk is aan de opgestoken zijde.

14.  Let er op dat bij meerdelig draagbaar klimmaterieel, welk in uitge-
schoven of opgestoken stand wordt gebruikt, de haken goed over de 
sporten grijpen.

15.  Het optrektouw moet in de gebruiksstand van het draagbare 
klimmaterieel zijn vastgezet aan een sport.

C. BEKLIMMING EN GEBRUIK
1.     Beklim draagbaar klimmaterieel altijd met het gezicht er naar toe.
2.     Beklim draagbaar klimmaterieel alleen, wanneer u minimaal één hand 

vrij hebt om het vast te houden.
3.     Beklim draagbaar klimmaterieel zonder platform nooit hoger dan de 

vierde standplaats van boven af.
4.     Draag bij het gebruik van draagbaar klimmaterieel geen slippers, 

schoenen met hoge hak of klompschoenen.
5.     Draag bij het gebruik van draagbaar klimmaterieel geen schoeisel  

met gladde of vervuilde zolen.
6.     Zorg dat u bij het verrichten van werkzaamheden altijd met twee 

voeten op het draagbaar klimmaterieel staat.
7.     Ga nooit met één voet op draagbaar klimmaterieel en met de andere 

voet op bijvoorbeeld een raamkozijn staan.
8.     Leun niet te ver opzij. Verplaats draagbaar klimmaterieel wat vaker.
9.     Verplaats draagbaar klimmaterieel niet wanneer u er op staat.

D.  ONDERHOUD EN OPSLAG
1.     Onderhoud draagbaar klimmaterieel volgens de voorschriften.
2.     Inspecteer draagbaar klimmaterieel geregeld op gebreken, zoals 

vervorming en slijtage. Laat draagbaar klimmaterieel tenminste 
jaarlijks door een deskundige inspecteren.

3.     Laat iedere beschadiging aan draagbaar klimmaterieel zo spoedig 
mogelijk repareren door een terzake deskundige.

4.     Houd draagbaar klimmaterieel schoon en vrij van ongerechtigheden.
5.     Behandel houten draagbaar klimmaterieel tenminste éénmaal per jaar 

met een houtconserveringsmiddel.
6.       Schilder houten draagbaar klimmaterieel nooit met verf.
7.     Vernietig gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigd draagbaar 

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

voorkomen.
9.     Berg houten draagbaar klimmaterieel op in een koele en voldoende 

geventileerde ruimte.
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