van gelder|bewust veilig
Aan de hand van vijf pijlers werkt een medewerker van Van Gelder bewust veilig:
BETROKKENHEID

■

VAKMANSCHAP

■

GRONDBEGINSELEN

■

INFORMEREN

■

UITSTRALING

HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCH
OPLAADBAAR MATERIAAL
We maken steeds meer gebruik van elektrisch oplaadbaar materiaal. Denk hierbij aan
mobiele telefoons, tablets, laptops en gereedschap. Maar denk ook aan elektrische voertuigen.
Ook bij Van Gelder maken we steeds meer gebruik van elektrisch materiaal en materieel om zo
duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

WAT IS DE JUISTE WIJZE?
Bij het gebruik van dit materiaal is het belangrijk dat

Let dus altijd goed op wanneer je gebruik maakt van

je rekening houdt met een aantal zaken. Vaak hebben

elektrisch oplaadbaar materiaal. Houd rekening met de

oplaadbare apparaten een afneembare batterij inclusief

onderstaande punten om de gevaren die kunnen ont

een laadstation. Maar het kan ook zijn dat het mate

staan te voorkomen.

riaal een directe aansluiting heeft. Deze wordt dan met
een kabel op het stroomnetwerk aangesloten.

■ Zorg dat het apparaat, inclusief batterij, snoeren en

oplaadstation, in goede staat zijn.
De gevolgen zijn groot wanneer je niet goed omgaat
met elektrisch oplaadbaar materiaal. De gevaren die
bij onjuist gebruik kunnen ontstaan zijn kortsluiting,
explosie of brandgevaar.

■ Het apparaat mag, tijdens gebruik, niet in contact

komen met vocht. Let hier dus goed op.
■ Zorg dat het oplaadstation, waarvan je gebruik-

maakt, droog staat.
■ Gebruik de originele batterijen die bij het materiaal

zijn geleverd.
■ Zorg ervoor dat de batterijen goed in de lader of in

het apparaat worden geplaatst.
■ Laad geen batterijen op zonder aanwezigheid van

een medewerker.
■ Indien er niet geladen wordt, haal de stekker dan

uit het stopcontact.
■ Wanneer het materiaal niet functioneert zoals het

zou moeten, laat het dan door de Materieeldienst
checken. Ga niet zelf sleutelen aan het materiaal.
Gaat het wel mis? Gebruik dan geen water!
Maak, wanneer mogelijk, gebruik van de juiste
blusmiddelen, zoals een CO2-blusser. Houd daarnaast
altijd afstand om elektrocutie te voorkomen.
Op de website van de brandweer vind je

toolbox
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meer informatie over de risico’s met daarbij
een aantal voorbeelden.
www.brandweer.nl/ons-werk/energietransitie

