
  
 

 

 

VEILIGHEIDSFICHE HUISHOUDELIJKE HULP 
1 exemplaar door de klant te bewaren bij de onderhoudsproducten /  1 exemplaar bestemd voor PRIMAHOME  

 

 

Naam klant: ___________________________________________________      Datum: ____ / ____ / __________ 

 

Adres:  ________________________________________________________________________________________________ 

 

Tel:  _____________________________________   Opgesteld door: _____________________________ 
 

BASISRISICO’S 
(vink de aanwezige risico’s aan) 

 
 

 Trap: val van trap 

 gebruik steeds de leuning 

 Trapladder: val van trapladder 

 plaats de trapladder stabiel  

 werk max. 3 treden hoog 

 controleer de antislipdoppen 

 Verbranden: strijken, koken 

 15 minuten onder lauw, stromend water koelen 
 

 Uitschuiven/struikelen 

 tapijten, bad, kabels, kabel stofzuiger 

 Aanwezigheid huisdieren:  _______________________________ 

 klant zet huisdieren apart 

 Defecte materialen: 

       Welke?    _____________________________________________ 

 Boodschappen doen 

 LET OP: OPENBARE WEG! 

LET OP 
 

 Elektriciteit + water  =  ZEER GEVAARLIJK! 

 Op weg naar werk/ huis: let op OPENBARE WEG!     

 voet omslagen 

 van de bus/ tram stappen 

 uitschuiven met fiets 

 

 Hygiëne: gebruik handschoenen bij 

 afwassen        

 productgebruik 

 reinigen van toiletten 

 vuilnis 

 

GEBRUIK ONDERHOUDSPRODUCTEN 
 LEES etiket/gebruiksaanwijzing 

 ONTSTOPPER/AMMONIAK/JAVEL/DETTOL = VERBODEN 

 PRODUCTEN NOOIT MENGEN 

 steeds voldoende VERLUCHTEN 

 RUIK NOOIT rechtstreeks aan de fles 

 bewaar product in ORIGINELE VERPAKKING 
 

PICTOGRAMMEN 

NOG ENKELE TIPS VOOR DE THUISHULP 
 werk met een goede lichaamshouding 

 verplaats geen zware meubels 

 gebruik steeds onze arbeidskledij en –schoenen 

 plaats nooit stoelen of krukken op een tafel 

 

Plaats EHBO materiaal:  _________________________________ 

 
________________________________________________________ 

   

                                                  
        giftig                schadelijk              bijtend        licht ontvlambaar   oxiderend      milieugevaarlijk      explosief          gassen        kankerverwekkend 

              onder druk 

NUTTIGE NUMMERS 
 Politie: 101/112 

 Ziekenwagen en brandweer: 100/112 

 Brandwondencentrum: 03 217 75 95 

 Antigifcentrum: 070  245 245                                              Veilig aan het werk! Doe je mee? www.wotca.be



  
 

SPECIFIEKE RISICO’S 
WOONKAMER 

                                                         Actie:                  opletten                 verbetering /aanpassing nodig               taak niet uitvoeren            

Vastgestelde risico’s:    niveauverschil/drempel        tapijt        losliggende kabels        andere: 

 
 

KEUKEN     

                                                         Actie:                  opletten                 verbetering /aanpassing nodig               taak niet uitvoeren                      

Vastgestelde risico’s:    niveauverschil/drempel        uitstekende dampkap        andere:         

 
 

BADKAMER EN TOILET 

                                                         Actie:                  opletten                 verbetering /aanpassing nodig               taak niet uitvoeren 

Vastgestelde risico’s:    
 
Sta nooit op de badrand! Ga met je werkschoenen in bad/douche staan. 

SLAAPKAMER 

                                                         Actie:                  opletten                 verbetering /aanpassing nodig               taak niet uitvoeren  

Vastgestelde risico’s:  niveauverschil/drempel        lage/schuine plafonds        andere:         

 
 

HAL EN GANG 

                                                         Actie:                  opletten                 verbetering /aanpassing nodig               taak niet uitvoeren 

Vastgestelde risico’s:  niveauverschil/drempel        tapijt        andere: 

 
 

TRAPPEN 

                                                         Actie:                  opletten                 verbetering /aanpassing nodig               taak niet uitvoeren 

Vastgestelde risico’s:  Leuning   ja     neen      andere:   

 
 

KELDER/BERGING/GARAGE/VERANDA 

                                                         Actie:                  opletten                 verbetering /aanpassing nodig               taak niet uitvoeren 

Vastgestelde risico’s:  onvoldoende verlichting       niveauverschil/drempel       leuning keldertrap      andere: 

 
 

RAMEN   

                                                         Actie:                  opletten                 verbetering /aanpassing nodig               taak niet uitvoeren 

Vastgestelde risico’s: 
 
Buitenkant van ramen op een verdieping, enkel poetsen als ze naar binnen open draaien / Hang nooit uit een raam. 
 

VERBODEN 
●     Babysit, kinderoppas      ●     Uitlaten van honden (huisdieren)      ●     Tuinonderhoud      ●     Auto wassen      ●     Sneeuw ruimen      
 

OPMERKINGEN ____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________ 
 
Opgemaakt op datum:        ____ / ____ / __________    te:  _______________________________________________________ 

Handtekening klant                       Handtekening thuishulp                               Naam en handtekening vertegenwoordiger Primahome 


