INSPECTIE

DIENSTEN

Conform de Arbowet dient al uw
klimmateriaal periodiek te worden
geïnspecteerd. De richtlijn hiervoor
is jaarlijks.
Roossien Hoogwerktechniek heeft
deskundige inspecteurs in dienst die
deze keuring graag voor je willen
uitvoeren. Wij inspecteren klimmaterialen van alle merken conform de
huidige richtlijnen.
Reparatie
Er wordt een duidelijke scheiding
gemaakt van goedgekeurd en
niet-goedgekeurd materiaal. Bij het
laatste zal per geval worden
bekeken of herstel mogelijk of zinvol
is. Eventuele reparatiewerkzaamheden zullen wij zoveel mogelijk ter
plaatse uitvoeren.
Digitaal
De keuringsresultaten worden
digitaal verwerkt. Op deze manier
heb je snel een duidelijk overzicht
van de uitgevoerde werkzaamheden
en het gekeurde materieel.
inspectie@roossien.nl

MONTAGE
Roossien Hoogwerktechniek heeft
dagelijks ervaren montageteams op
de weg.

DAK RI&E
Werkt jouw personeel op hoogte?
Iedere werkgever die werknemer(s)
op hoogte laat werken behoort
aandacht te besteden aan de
bijbehorende gevaren door middel
van een Risico Inventarisatie &
Evaluatie (RI&E).
Bij bestaande bouw komen wij
graag op locatie om een
dak RI&E-opname te doen.
Naar aanleiding van de
bevindingen wordt er een Plan
van Aanpak (PVA) gemaakt, dat
beschrijft welke maatregelen de
werkgever dient te nemen om de
geïnventariseerde risico’s aan te
pakken.
Door een dak RI&E te laten maken
voldoe je aan de huidige eisen en
wetgeving.
rie@roossien.nl

Onze monteurs komen graag op
locatie om de producten vakkundig te monteren. Met onze ervaren
montagemedewerkers zorgen wij
dat alle klimmaterialen volgens de
huidige normen worden geplaatst.
Wij werken samen met vaste
partners op het gebied van hijswerkzaamheden en mobiele
hoogwerkers waardoor we
efficiënter kunnen werken met
minimale invloed op de dagelijkse
werkzaamheden.
Ga voor een ontzorging van A tot Z
en laat Roossien Hoogwerktechniek
je partner zijn voor het monteren
van industriële klimmaterialen.

montage@roossien.nl
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Jaarlijkse inspectie
Door het klimmateriaal jaarlijks te laten keuren
verklein je kansen op ongelukken.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Wij maken veilige werkplekken op hoogte.
Een volledige ontzorging van A tot Z.
Totaalleverancier en producent op het
gebied van industriële klimmaterialen.

Een overzichtelijk document om alle arbeidsrisico’s
in kaart te laten brengen.

Montage
Een vakkundig montageteam voor het monteren van
maatwerkproducten conform de laatst geldende normen.
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