
1 

 

 
 

VEILIGHEIDSFICHE - HUISHOUDELIJKE HULP DIENSTENCHEQUES 

DIENSTENBEDRIJF SAPO CVBA-so 
1 exemplaar door de klant te bewaren bij de poetsproducten 

1 exemplaar door Dienstenbedrijf Sapo te bewaren bij het dossier van de klant 

 

Naam klant:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Opgesteld door:…………………………………………………………………………Datum:………………………….. 

 

 

 

BBAASSIISSRRIISSIICCOO ’’SS  
Vink de aanwezige risico’s aan 

 Trap: val trap 

▪ Gebruik steeds de leuning 

 Ladder: val van ladder 

▪ Zorg ervoor dat de trapladder 

stabiel is 

▪ Werk maximum 3 treden hoog 

▪ Controleer de antislipdoppen 

 Verbranden: strijken, koken 

▪ EERST WATER, DE REST KOMT 

LATER 

(15 min. onder lauw stromend 

water) 

 Aanwezigheid huisdieren: kat, 

hond,… 

 Elektriciteit + water: ZEER 

GEVAARLIJK! 

 Op weg naar werk/huis: let op 

OPENBARE WEG! 

 Producten 

(zie pictogrammen) 

 Defecte materialen 

▪ Welke?:………………………… 

 Hygiëne: gebruik handschoenen 

bij: 

▪ Afwassen 

▪ Productgebruik 

▪ Het reinigen van toiletten 

▪ Vuilnis 

 

 

 

 

 

GEBRUIK REINIGINGSPRODUCTEN  

▪ LEES etikettering/ gebruiksaanwijzing 

▪ ONTSTOPPER VERBODEN 

▪ AMMONIAK/JAVEL VERBODEN 

▪ PRODUCTEN NOOIT MENGEN 

• Steeds voldoende verluchting 

• Ruik nooit rechtstreeks aan de 

fles 

• Bewaar product in originele 

verpakking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOG ENKELE TIPS 

▪ Kijk na of er brandblusser/dekens 

aanwezig zijn 

▪ Werk zonder sieraden/juwelen, geen 

loshangende kledij, steek lang haar 

vast 

▪ Werk met een goeie lichaamshouding 

(bukken, tillen,….) 

▪ Gebruik arbeidskledij en -schoenen 

▪ Plaats geen stoelen of krukken 

bovenop de tafel 

 

Plaats EHBO materiaal: 

…………...………………………………………… 

 

……………………………………………………… 
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PICTOGRAMMEN  

                                  
      giftig        schadelijk           bijtend            explosief      ontvlambaar    oxiderend        milieu-          lange termijn              gassen onder 

                                                                                                                                                    gevaarlijk    gezondheidsgevaarlijk         druk 

                                                                                                                                          

NUTTIGE NUMMERS 

Nooddiensten: 112 Brandwondencentrum: 03 217 75 95    Antigifcentrum:070 245 245 

  

SSPPEECCIIFFIIEEKK  RRIISSIICCOO ’’SS  
WWOOOO NNKKAAMM EE RR ::   

Actie:  opletten     verbetering/aanpassing nodig      taak niet uitvoeren 

Vastgestelde risico’s:  

  

 

KKEEUU KKEE NN::   

Actie:  opletten     verbetering/aanpassing nodig      taak niet uitvoeren 

Vastgestelde risico’s:  

  

 

BB AADD KKAAMMEE RR   EE NN  TT OOII LL EETT ::   

Actie:  opletten     verbetering/aanpassing nodig      taak niet uitvoeren 

Vastgestelde risico’s:  

  

SSLL AAAAPPKKAAMM EERR ::   

Actie:  opletten     verbetering/aanpassing nodig      taak niet uitvoeren 

Vastgestelde risico’s:  

  

 

HHAALL   EE NN  GG AANNGG::   

Actie:  opletten     verbetering/aanpassing nodig      taak niet uitvoeren 

Vastgestelde risico’s:  

  

 

TTRR AAPPPPEE NN::   

Actie:  opletten     verbetering/aanpassing nodig      taak niet uitvoeren 

Vastgestelde risico’s:  

  

 

RR AAMM EE NN::   

Actie:  opletten     verbetering/aanpassing nodig      taak niet uitvoeren 

Ramen op een verdieping mogen enkel langs buiten gepoetst worden als ze naar 

binnen opendraaien. 

Vastgestelde risico’s:  

  

  
 

 

VERBODEN 

⚫Kinderoppas  ⚫Uitlaten van honden (huisdieren)  ⚫Tuinonderhoud ⚫Auto wassen 

 

 

Opmerkingen 

 

Handtekening+ datum :       


