
Werken met Hoogwerkers



Waar let ik op bij het huren van een 
hoogwerker?

✓Welke type hoogwerker kan ik inzetten op mijn project. 

✓(Binnen - buiten en welke maatvoering en hoogte)

✓Is de hoogwerker CE- gemarkeerd.

✓Zit er een Nederlandse gebruikershandleiding bij de hoogwerker

✓Heeft de hoogwerker een jaarlijkse keuring ondervonden.

✓Zijn de registratie codes van de hoogwerker bekend.
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Controleer voor dat je de hoogwerker gaat 

inzetten of de volgende documenten aanwezig 

zijn en – of dat deze overeenkomen met de 

aanwezige hoogwerker. 

➢Rapport / Opschriften registratie van de hoogwerker.

➢Nederlandse gebruikershandleiding.

➢Jaarlijkse keuring rapport. 
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➢Visuele controle uitvoeren

➢Testen van de bedieningen en noodstop



Voor dat je de hoogwerker echt gaat 

gebruiken zal je op de hoogte moeten zijn van 

de basis gegevens uit de 

gebruikershandleiding.
Minimaal zijn dit:

➢Beschrijving van de hoogwerker

➢Veiligheidsvoorschriften en maatregelen

➢Bediening van de hoogwerker

➢Wat te doen bij storingen

Alle gebruikers



Bekijk ook de Machineplaat eens!



Voorbeeld Overzicht Hoogwerker

1. Noodstopknop

2. Rij-alarm, akoestisch

3. Rij-alarm, visueel

4. Eindschakelaar snel rijden

5. Scheefstandbeveiliging

6. Eindschakelaar hefcilinder

7. Nood daalventiel

8. Leiding-/slangbreukbeveiliging

9. Veiligheidssteun

10. Beschermhek

11. Acculaadbeveiliging

12. Accu-conditiemeter

13. Vergrendeling platform tijdens transport



Waarschuwingen en Symbolen

Opletten Extra 

Risico’s Aanwezig

Gevaar voor 

Elektrische spanning

Ontvlambare stoffen

Het niet opvolgen van de instructies kan 

ernstige of dodelijke verwondingen tot 

gevolg hebben

Gevaar voor 

Afknellingen



Gebruik ten alle tijden de nodige persoonlijke 

beschermingsmiddelen!



➢Ik ben minimaal 18 jaar.

➢Ik moet voldoende geïnstrueerd zijn.

➢Ik maak gebruik van een valbeveiliging.

➢Ik let op de verkeersregels tijdens het verrijden op de openbare wegen.

➢Ik kan de Hoogwerker niet zwaarder belasten dan voorgeschreven is.

➢Ik plaats de hoogwerker niet op een ondergrond die kan wegzakken.

➢Ik gebruik ten alle tijden uithouders en stempels.

➢Ik blokkeer de wielen  tegen verrijden of verdraaien.

➢Ik plaats afzettingen als er aanrijd risico’s aanwezig zijn.

➢Ik verhoog de werkvloer niet met arbeidsmiddelen. ( Trap / kistje )

➢Ik gebruik hoogwerkers niet bij windkracht 6 of hoger.

➢Ik gebruik een hoogwerker nooit als lift.

➢Ik gebruik een hoogwerker niet bij onderspanning staande leidingen.

➢Ik gebruik een hoogwerker niet op locaties met gas- of stofontploffingsgevaar.

➢Ik volg ten alle tijden de instructie van de leverancier of fabrikant op.

Wat moet ik nog meer weten, voor ik daadwerkelijk 

de hoogwerker in gebruik neem?



Bij het gebruik van Arbeidsmiddelen met verhoogd risico is het voor de 

veiligheid van jezelf en van een ander, erg verstandig als je goed voorbereid 

bent voor je aan de slag gaat!

Let daarom in het bijzonder op de uitvoering van de L.M.R.A.


