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Gebruiksregels 
In verband met de veiligheid gelden er in de werkplaats een aantal spelregels, deze luiden als volgt: 

1. Het betreden van de loods en houtwerkplaats en het gebruik van de daar aanwezige machines en 

faciliteiten is voor eigen verantwoordelijkheid en risico. 

2. Roken is in de gehele loods  en de open ruimte achter en opzij van de loods (houtbergplaats) niet 

toegestaan. 

3. Het gebruik van veiligheidsvoorzieningen op de machines (aandrukstukken, duwhout, geleiders, 

beschermkappen etc.) is verplicht evenals persoonlijke beschermingsmiddelen. 

4. Na uitleg en aftekening op de lijst voor toestemming is gebruik van de betreffende machine pas 

toegestaan. Het gaat hierbij om de volgende machines: 

- Vlakbank; 

- Vandiktebank; 

- Zaagtafel; 

- Lintzaag 2x; 

- Draaibank; 

- Plaatformaatzaag; 

- Kolomboormachine; 

- Bomenzaag; 

5. Bij gebruik van de bovengenoemde machines in de werkplaats dienen altijd (i.v.m. veiligheid) minimaal 2 

personen aanwezig te zijn. 

6. Stofafzuiging is verplicht bij het gebruik van machines. 

7. Na gebruik van machines dienen deze weer schoon gemaakt te worden inclusief de omliggende ruimte. 

Stofzuigers zijn aanwezig! 

8. Bij opening van de loods dient er ook weer te worden afgesloten of met een ander afgesproken te 

worden dat deze de loods afsluit. 

9. Bij gebruik van de werkplaats dient dit ingetekend te worden op de intekenlijst.  

10. (Elektrisch) handgereedschap kan uitgegeven worden door Hessel Tot en Sven Alma. 

11. Schade , breuk  aan machines en gereedschappen dient direct te worden gemeld aan Sven Alma of 

Hessel Tot. Schade aan machines veroorzaakt door oneigenlijk gebruik zullen op de gebruiker verhaald 

worden. 

12. Indien u gebruik maakt van de kantine wordt verwacht dat deze ook schoon en opgeruimd wordt achter 

gelaten. Bij vragen kunt u terecht bij Jan Glazema. 

13. Er  kan, na intekening vooraf, gebruik gemaakt  worden van de aanhanger en vorkheftruck. Meld schade 

of bijzonderheden bij Anton Nieland. Bij langdurig gebruik van de heftruck wordt verzocht deze van 

diesel te voorzien! 


