
           
 

 

VEILIGHEIDSCHECK ELEKTRISCH HANDGEREEDSCHAP   
Merk:  

Typenaam:  

Bouwjaar:  

CE-gemarkeerd: Ja  /  Nee 

 

 Is de veiligheidscheck aantoonbaar aanwezig (logboek)? 
Ja, in orde.       
Nee, voer onderstaande veiligheidscheck uit. 

 Wordt alle elektrisch handgereedschap jaarlijks gekeurd volgens NEN 3140? 
Ja, in orde 
Nee, jaarlijks ook een keuring volgens NEN 3140(intern of extern) 
NB: te controleren door stickers op de gereedschappen en in een keuringsrapport per individueel 
gereedschap.. 

 Actie: 

1 Zijn opschriften met aanduiding CE, fabrikant gegevens 
aanwezig? 

ja   /  nee   

2 Is het elektrisch handgereedschap, dat gebruikt wordt in een 
mogelijk explosiegevaarlijk gebied als in een werkkuil, daarvoor 
geschikt gemaakt. 
Explosieveilig materiaal is te herkennen aan onderstaand teken 

   

ja   /  nee  

3 Is het elektrisch handgereedschap dubbel geïsoleerd?  
(2 in elkaar geplaatste vierkantjes) 

  

4 Is de bedieningsinstructie op het apparaat goed leesbaar of 
beschikbaar?  

ja   /  nee  

5 Zijn de gebodsborden voor oogbescherming, 
gehoorbescherming aanwezig? 

ja   /  nee  

6 Worden handgereedschappen op een deugdelijke manier 
opgeborgen na gebruik? 

ja   /  nee  

7 Is voorkomen dat een bedieningsmiddel bij inschakelen 
vastgezet kan worden en bij loslaten daardoor blijft doordraaien? 
(bij loslaten moet de machine  tot stilstand komen) 

ja   /  nee  

8 Zijn de handgrepen in goede staat en veilig vast te houden ja   /  nee  



           
 

zonder in aanraking te komen met het werkstuk.  

9 Zijn handvatten in rubber opgehangen tegen hand/arm 
trillingen? 

ja   /  nee  

10 Worden schadelijke gassen/ dampen/rook en stof afgezogen? 
met name bij handfreesmachines; decoupeerzaag; 
handcirkelzaag; handschuur- en polijstmachine; 

ja   /  nee  

11 Zijn de stekkers aangegoten? ja   /  nee  

12 Zijn de snoeren onbeschadigd? ja   /  nee  

13 Zijn beschermkappen tegen wegvliegende voorwerpen 
aanwezig? 

ja   /  nee  

14 Is een handslijpmachine voorzien van een dodemansknop? ja   /  nee  

 

Opmerkingen: 

 
 

 

Goedkeur op alle bovenstaande items Ja: document aftekenen 
Nee: uitstaande acties uitvoeren en apart aftekenen 

 

Elektrisch handgereedschap functioneert op alle bovenstaande aspecten naar behoren. 

Handtekening: 
 
 
 

Datum: 

 


