
           
 

 

VEILIGHEIDSCHECK HOGEDRUKREINIGER      
(werkdruk> 250bar/ >5000lt/min)  
Merk:  

Typenaam:  

Bouwjaar:  

CE-gemarkeerd: Ja  /  Nee 

 

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

 Worden hogedrukreinigers periodiek gecontroleerd en getest? (zie voor de frequentie 
handboek fabrikant)  
Ja, in orde 
Nee, opvragen of opnieuw laten uitvoeren door fabrikant. 
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 er een instructie op de installatie aanwezig? ja   /  nee  

3 Worden bij gebruik van de hogedrukreiniger gelaatbescherming, 
gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsschoenen of –
laarzen, spuitpak gebruikt? 

ja   /  nee  

4 Is er een noodstop op de pompeenheid aanwezig? ja   /  nee  

5 Is het bedieningsorgaan voorzien van een beugel tegen 
ongewild aanraken? 

ja   /  nee  

6 Het bedieningsorgaan is voorzien van een dodemansbeveiliging, 
die bij loslaten van de bediening het spuiten onmiddellijk doet  
stoppen? 

ja   /  nee  

7 Verandert de reactiekracht bij de een spuitmond met niet meer 
dan 10% bij een hogedrukreinigingsinstallatie met meer dan één 
aansluiting, indien een tweede spuitmond wordt gesloten? 

ja   /  nee  

8 Is de spuitpijplengte minimaal 50 cm? (aanbevolen 75cm) ja   /  nee  

9 Is de spuitplaats duidelijk afgezet op ten minste 6 m afstand van 
de spuitinstallatie?  

ja   /  nee  

10 Is de spuitplaatswerkvloer stroef tegen uitglijden? ja   /  nee  



           
 

11 Worden de te reinigen werkstukken geborgd tegen ongewild in 
beweging komen? 

ja   /  nee  

12 Zijn de handgrepen in goede staat? ja   /  nee  

13 Is een schema aanwezig dat aangeeft wanneer er met 2 handen 
bediening gewerkt moet worden?  
(zie hieronder in de bijlage) 

ja   /  nee  

14 Zijn de leidingen in goede staat? ja   /  nee  

15 Zijn de koppelingen in goede staat? ja   /  nee  

16 Is de manometer goed afleesbaar? ja   /  nee   

17 Is de elektrische installatie in goede staat? (42V en geïsoleerd) ja   /  nee  

18  Functioneert de noodstop op de pompeenheid? ja   /  nee  

 

Opmerkingen: 

 
 

 

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

 

Hogedrukreiniger functioneert op alle bovenstaande aspecten naar behoren. 

Handtekening: 
 
 

Datum: 

 

BIJLAGE Gebruik hogedrukreiniger 

WERKOMSTANDIGHEDEN 

Lanslengte  
in cm. 

Reactiekracht  
in N. 

Standaard-  
werkzaamheden 

Werken in  
omsloten 
ruimten 

Bijzondere  
werkomstandigheden 

≥75 ≤150 Geen extra  
maatregelen 

Geen extra  
maatregelen 

Twee handen-  
bediening 

≥75 150-200 Schoudersteun 
of  
tweehanden-  
bediening 

Niet 
toepassen 

Niet toepassen 

< 75 ≤150 Twee handen-  
bediening 

Twee handen-  
bediening 

Twee handen-  
bediening 

< 75 150 Niet toepassen Niet 
toepassen 

Niet toepassen 

 


