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Onderwerp:  Veiligheid hangrailconstructies gevellift(gondel)installaties  
 

Inleiding  

Tijdens keuringen van gevellift(gondel)installaties zijn bij de hangrailconsructies - 
waaraan de gondel is opgehangen -  veiligheidsrisico's vastgesteld.  
 

Het doel van de CVG is door middel van dit CVG-informatieblad belanghebbende 
partijen te informeren..  
 

Veiligheidsrisico herkennen  

Het gaat om steunen waaraan de hangrail t.b.v. van de gevelonderhoudinstallatie is 
gemonteerd zoals in onderstaande foto’s is weergegeven.    
 

 
 
 
Wanneer is de installatie veilig te gebruiken 
Als op de installatie een geldig keurmerk is aangebracht door een deskundige 
(bijvoorbeeld door Aboma, Chex, Liftinstituut, TüV Nederland QA en Veturo) is de 
sterkte van de steunen herbeoordeeld en akkoord bevonden. Voorbeelden van de 
keurmerken zijn op de site van de CVG terug te vinden. 
 
Wanneer is de installatie mogelijk niet veilig te gebruiken 
Als op de installatie geen geldig keurmerk is aangebracht door een deskundige 
(bijvoorbeeld door Aboma, Bureau Veritas, Chex, Liftinstituut, SGS, TüV en Veturo) 
dan is mogelijk de sterkte van de steunen niet akkoord bevonden. 
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Conform de RI&E Module Glas en Gevelreiniging Veilig werken op hoogte (blz. 
21)moet er aktie worden ondernomen voordat er met de werkzaamheden gestart kan 
worden: 
 

 
Bron: RI&E Module Glas en Gevelreiniging  Veilig werken op hoogte 

 
Aktie 
Neem contact op met uw opdrachtgever en geef aan waarom u de werkzaamheden 
niet kunt starten.  
 
Wanneer hervatten werkzaamheden 
Start pas uw werkzaamheden totdat er een geldig keurmerk van een deskundige is 
aangebracht.  
 
 


