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De instructies hieronder beschrijven ‘hoe’ de trapladders en ladders te gebruiken. 
 
VOOR GEBRUIK 
 
Gelieve vooraleer de trapladders/ladders te gebruiken, de hieronder beschreven instructies te 
lezen en speciaal op te letten voor alle opmerkingen en waarschuwingen om uw veiligheid en 
algemeen welzijn te garanderen. 
  
Algemene informatie 

• De verdeler moet erop letten dat ‘deze info/handleiding’ altijd met de ladder/trapladder 
geleverd wordt. 

• De eigenaar moet erop letten dat ‘deze info/handleiding’ beschikbaar is voor de gebruiker 
van deze ladder/trapladder. 

• Dit product is alleen voor niet-professioneel gebruik. 
 

 

 

Verwijs naar handleiding(sboek). 
 
 

 

Inspecteer de ladder na levering. ‘Voor’ eerste gebruik, kijk of de ladder niet 
beschadigd en veilig is om te gebruiken. Gebruik geen beschadigde ladder. 
 

 

 
Check visueel de ladder en de tredes (van de ladder) telkens voor gebruik. 
 

 

 
Het toegestane maximale gewicht van 150 kg mag niet overschreden worden. 
 
 

 

 
Gebruik de ladder niet op een oneffen of onvaste/onstabiele ondergrond. 
 

 

 
Buig/hang niet ver weg van de ladder. 
 

 

 
Zet de ladder niet op onreine, gladde, onstabiele ondergrond. 
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Maximaal 1 persoon kan op de ladder staan. 
 

 

 
Stijg en daal niet op de ladder met het gezicht weg van de ladder. 
 

 

 
Houd de ladder vast bij het afdalen, stijgen en werken op de ladder. 
 

 

Vermijd werk met zijwaartse kracht op de ladders, zoals zijwaarts boren door sterke 
materialen. 
 

 

Draag geen zaken die zwaar of moeilijk handelbaar zijn tijdens het gebruik van de 
ladder. 
 

 

 
Draag geen ongepast schoeisel tijdens het stijgen, dalen en werken op de ladder. 

 

Gebruik de ladder niet indien u niet fit/gezond bent. Bepaalde medische problemen 
of medicatie, alcolhol of drugs misbruik kunnen de ladder voor de gebruiker onveilig 
maken. 
 

 

Identificeer alle electrische gevaren in de buurt van de werkplaats van de ladder, 
zoals overhangende elektrische leidingen of ander elektrisch materiaal. Gebruik de 
ladder niet waar mogelijke elektrische gevaren zijn. 
 

 

 
Gebruik de ladder niet als een brug(verbinding). 
 

 

 
Stap niet zijwaarts van een opstaande ladder op een andere ondergrond. 

 

 
Open de ladder volledig alvorens te gebruiken. 
 

 

Gebruik de ladder alleen wanneer de veiligheids touwen/riemen/kettingen volledig 
open en strak zijn. 
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Staande ladders mogen niet gebruikt worden als leunende ladder. 
 

 
Gebruik 

• Blijf geen lange periodes op de ladder zonder pauzes (vermoeidheid is een gevaar) 
• voorkom beschadiging van de ladder tijdens transport (vb bij bevestigen) en verzeker u 

ervan dat de ladder goed geplaatst is om schade te voorkomen 
• verzeker u ervan dat de ladder geschikt is voor de uit te voeren taak 
• gebruik de ladder niet buiten in slechte weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld sterke 

wind 
• wanneer u de ladder ergens plaats, houd dan rekening met het omvallen/botsen van de 

ladder met bijvoorbeeld voorbijhangers, voertuigen en deuren. Sluit deuren (geen 
exit/veiligheidsdeuren) en vensters in de directe omgeving van de ladder 

• gebruik niet geleidende (niet-conductieve) ladders tijdens onvermijdbare electriciteit in de 
omgeving 

• verander niets aan de ladder 
• verplaats geen ladder tijdens het gebruik (wanneer u of iemand anders zich op de ladder 

bevindt) 
 
Herstelling, onderhoud en opbergen 

• Herstellingen mogen alleen uitgevoerd worden door een specialist en/of erkend hersteller 
• contacteer de producent voor herstellingen of vervangingen (bijvoorbeeld de rubber 

voeten) 
• Ladders moet opgeborgen worden volgens de instructies van de producent 
• De ladder mag alleen opgeborgen worden in ruimtes/plaatsen waar versnelde veroudering 

vermeden wordt (vb damp, overdreven warmte, enz) 
• De ladder moet zo opgeborgen worden dat die rechtop kan blijven staan(recht kan blijven) 

(vb netjes opgehangen via één van de tredes aan daarvoor voorzien ladder haken of plat 
op een recht en vuilvrij oppervlak) 

• De ladder moet in een omgeving/plaats opgeborgen worden waar die niet beschadigd 
kan worden door voertuigen, zware objecten of contaminerende producten. 

• De ladder moet in een omgeving/plaats opgeborgen worden waar die geen hinder 
veroorzaakt voor derden of andere objecten. De ladder mag niets blokkeren. 

• De ladder moet ergens opgeborgen worden waar die niet gebruikt/gevonden kan worden 
voor misdaad (vb: inbraak) 

• De ladder moet beveiligd worden tegen niet toegelaten gebruik (vb kinderen) 
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