Checklist veiligheid in jouw magazijn
Beantwoord onderstaande vragen en
bereken de veiligheidsscore

JA

NEE

1. De magazijninrichting wordt jaarlijks
gekeurd aan de hand van een BMWT-keuring

☐

☐

2. Alle stellages zijn door professionele
monteurs opgebouwd, conform voorschriften
van de leverancier

☐

☐

☐

☐

4. Alle stellages in het magazijn zijn
voorzien van aanrijdbeveiliging

☐

☐

5. Alle stellages zijn op de juiste manier
verankerd (door boren, onderlinge
verankering of chemische verankering)

☐

☐

6. Er wordt gebruik gemaakt van
bewegwijzering op het gebied van
veiligheid in het magazijn

☐

☐

7. Medewerkers beschikken over de juiste
veiligheidskleding en persoonlijke
beschermingsmiddelen

☐

☐

8. Schade aan stellingen wordt direct gemeld
aan de verantwoordelijke en noodzakelijke
reparaties worden uitgevoerd

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

3. Er is een medewerker aangewezen die
verantwoordelijk is voor de veiligheid in
het magazijn

9. Materialen op de stellingen zijn zo
opgeslagen dat ze niet kunnen
verschuiven, omvallen, inzakken,
wegglijden of lekken
10.

Er zijn regels voor het (maximale)
draagvermogen en de toegankelijkheid van
stellingen, in combinatie met de
producten

11.

Medewerkers zijn in het bezit van
voldoende kennis en benodigde
certificaten voor veilig werken in het
magazijn (zoals een heftruckcertificaat)

Uitkomst vragenlijst
0-3 vragen met ‘Ja’
beantwoord

4-7 vragen met ‘Ja’
beantwoord

8-11 vragen met ‘Ja’
beantwoord

Je kan nog flink wat
stappen maken op het
gebied van veiligheid in
het magazijn. Onze
experts helpen je met een
totaaloplossing, voor een
veilig magazijn.

Je bent al goed op
weg met veiligheid in
het magazijn. Welke
vragen kon je nog
niet met ‘Ja’
beantwoorden? We
vertellen je graag
meer over deze
oplossingen.

Goed nieuws: de veiligheid in
jouw magazijn zit al goed in
elkaar. Maar er zijn
natuurlijk altijd verbeterpunten. Of misschien zit je
zelf met een specifiek
vraagstuk voor jouw magazijn?
We denken graag met je mee!

