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RISICO-INVENTARISATIE:   Onderhoud roldeuren     

 
    
 
Voorwoord   
Wij adviseren de roldeuren jaarlijks te laten controleren omdat dit de kans op storingen  aan 
de deuren verkleint, de levensduur verlengt en het de veiligheid verhoogt.  

   
Inventarisatie                                                                                                                    
Bij de loods bevinden zich twee roldeuren. Deze deuren zijn handmatig middels een trektouw 
te openen. Deze roldeuren hebben een verschillende hoogte.  

   
Risico’s                                                                                                                                                                        
Ons is niet bekend wanneer de deuren voor het laatst een onderhoudsbeurt gehad hebben. 
Ook hebben deze deuren bijv. geen valbeveiliging.    

   
Maatregelen                                                                                                                 
Wij adviseren op de vloer onder de deuren een stuk geel te verven als gebied waar niet op 
stil gestaan mag worden om te voorkomen dat een deur op iemand terecht komt. Slijtage van 
die markering kan voorkomen worden door bij “bijverven” mee te nemen in de lijst met 
klussen voor de klusdagen.    
Hoofdpunt blijft de veiligheid en ervoor te zorgen dat als het wel misgaat de verzekering dit 
oplost. Daarvoor is een onderhoudsbeurt sowieso een vereiste. Niet verplicht lijkt 
dus t.b.v verzekering wel verplicht als blijkt dat er geen recent onderhoud is.   

   
Borging     
Vereniging                                                                                                                     
De roldeuren opnemen in het periodiek onderhoud schema met de diverse andere periodiek 
te keuren middelen; uit te voeren door havencommissie. Indien groot onderhoud 
noodzakelijk is dan door een erkend bedrijf uit laten voeren.  

  
Gebruikers     
Instructie middels bv bebording op deur en schrijven na reserveren loods t.b.v. veilig gebruik 
van de roldeur (en de andere loods gerelateerde instructies).   

  
Planning  
Nr  Omschrijving  Jan  Feb  Mrt  Apr  Mei  juni  Juli  Aug  Sep  okt  Nov  dec  Door:  
1  Jaarlijks 

onderhoud  
   

      X                 Haven  
cie  
  

2  Streep onder 
deur  

      X          X     Haven  
cie  
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Advies   Reactie van het 

bestuur  
Actie door:  Besproken in 

bestuurs-
vergadering 
d.d.:  

Jaarlijks onderhoud (laten) plegen aan 
de deuren en visueel (laten) checken 
op slijtage.  

Vastgesteld Havencommissie  December 
2021  

Markering onder de deuren 
aanbrengen voor valvrije zone.   

Vastgesteld Havencommissie  December 
2021  

Waarschuwingsbord naast wand 
roldeur 

Vastgesteld Havencommissie   4 april 2022 

        
        
  

  Datum  
Document is definitief vastgesteld door het bestuur van de WSV op:    4 april 2022 

Document is gepubliceerd op website WSV:   mei 2022 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

  


