
           
 

 

VEILIGHEIDSCHECK WERKKUIL        
Merk:  

Typenaam:  

Bouwjaar:  

CE-gemarkeerd: Ja  /  Nee 

 

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

 Actie: 

1 Is de lengte van de werkkuil afgestemd op de lengte van de 
onderhouden auto om de toegang en vluchtweg vrij te houden? 

ja   /  nee   

2 Zijn de geleidingen aan weerszijde van de kuil in goede staat? 
(hulpmiddel  voor chauffeur om recht langs de kuil te rijden) 

ja   /  nee / 
n.v.t. 

 

3 Zijn overstapvoorzieningen aanwezig en in goede staat? ja   /  nee  

4 Worden werkkuilen die langdurig buiten gebruik zijn gesteld 
dichtgelegd? 

ja   /  nee  

5 Is de toegang tot de kuil voorzien van deugdelijke traptreden? 
(hellinghoek tussen 30 en 38 graden) 

ja   /  nee  

6 Is er een vluchtmogelijkheid middels een tweede trapvoorziening 
aan de andere zijde van de werkkuil?  

ja   /  nee  

7 Zijn elektrische voorzieningen voldoende geïsoleerd? ja   /  nee  

8 Zijn looplampen en electrisch gereedschap buiten de werkkuil 
aangesloten en voorzien van een veilige werkspanning (48V 
AC) 

ja   /  nee  

9 Is de afscherming van de vaste verlichting voorzien van 
explosieveilige en geaarde armaturen? 

ja   /  nee  

10 Is de capaciteit van de mechanische afzuiging van de werkkuil 
minimaal 1 m3 lucht per 1m2 per minuut (1m3/1m2/minuut) 

ja   /  nee  

11 Functioneert de afzuiging minstens 30 seconden tegen 
ophoping van gevaarlijke dampen tegen brand en 
explosiegevaar, voordat de verlichting van de werkkuil wordt 
ingeschakeld ? 

ja   /  nee  

12 Zijn aan beide zijden  van de werkkuil afzuigmonden? ja   /  nee  

13 Is de ventilatormotor van de afzuiginstallatie explosieveilig? ja   /  nee  



           
 

14 Wordt de afzuiging tot bovendaks   afgevoerd?   

15 Zijn stutten aanwezig om een opgekrikt voertuig te borgen tegen 
beknelling? 

ja   /  nee  

16 Is de putkrik voorzien van een geleiding waarover deze over de 
lengte van de werkkuil kan bewegen? 

ja   /  nee  

17 Zijn gereedschappen, onderdelen en gevaarlijke stoffen na 
gebruik uit de kuil gehaald? 

ja   /  nee  

18  Gevaarlijke stoffen worden buiten de kuil opgeslagen of 
achtergelaten? 

ja   /  nee  

19 Is de vloer vloeistofdicht? (verklaring vloeistofdichte voorziening) ja   /  nee  

20 Is de schrobput aangesloten op het bedrijfsriool? ja   /  nee  

21 Zijn wandcontactdozen in de kuil minimaal spatwaterdicht? 
(IP44) 

ja   /  nee  

 

Opmerkingen: 

 
 

 

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

 

Werkkuil functioneert op alle bovenstaande aspecten naar behoren. 

Handtekening: 
 
 
 

Datum: 

 


