
 

Veiligheid op de werkvloer 
Haagclean adviseert elk bedrijf dat te maken heeft met het schoonmaken van vloeren bij 

elke werkzaamheid een bord met daar op in tekst en afbeeldingen een waarschuwing aan 

een eventuele voorbijganger. Het komt vaak voor dat personen struikelen of uitglijden op 

een vloer waar gewerkt wordt. Dit kan schoonmaakwerkzaamheden, reparaties of andere 

werkzaamheden betreffen. 

De uitvoerende kracht of de opdrachtgever kan aansprakelijk worden gesteld voor eventueel 

letsel als er geen waarschuwingsborden zijn geplaatst. Deze claims evenals risico’s wat 

betreft de veiligheid medewerkers en passerende personen kunt u voorkomen door bij elke 

werkzaamheid de voorbijganger te waarschuwen voor mogelijke gevaren middels een ‘bord 

natte vloer’. 

Deze borden zijn bij Haagclean te koop en is een must-have voor elk (schoonmaak)bedrijf 

dat in openbare gelegenheden op de vloer aan het werk is. Het is van ongekend belang om 

de veiligheid van elk persoon te garanderen. 

Meer maatregelen om een vloer veilig te maken 
Er zijn meer mogelijkheden en hulpmiddelen om de kans op uitglijden en vallen op een 

werkvloer te beperken. De werkgever kan bijvoorbeeld een antisliplaag aanbrengen. Als dit 

niet uitvoerbaar is zijn er alternatieven in te zetten zoals stevige matten, kant-en-klare strips 

en (werk)schoenen met antislipzool. 

 

 



 

Aandachtspunten 
Een veilige vloer behoort onderdeel te zijn van het ontwerp van een gebouw. De indeling, 

inrichting en de keuze van de materialen zijn belangrijk voor een veilige werkvloer. Ook 

moet rekening gehouden worden met de eisen voor hygiëne en onderhoud. Moet de vloer 

stroef zijn omdat uitglijden een groot risico is? Of juist glad omdat de vloer aan hoge 

hygiëne-eisen moet voldoen? 

De rol van Haagclean Products B.V. 

Haagclean Products kan uw bedrijf advies geven over vloeronderhoud en kan allerlei soorten 

vloeronderhouds- en reinigingsproducten leveren. En zoals eerder aangegeven kunnen wij 

uw bedrijfspand voorzien van gele waarschuwingsbordjes. 

Wij willen nogmaals benadrukken dat de veiligheid van de werknemers en voorbijgangers 

prioriteit nummer één is. Bovendien kan een bedrijf bij gevallen van letselschade opgelopen 

door uitglijden op een vloer waar geen voorzorgsmaatregelen getroffen zijn aansprakelijk 

gesteld worden. 

Artikel 25665 – Bord natte vloer  Artikel 30550 – Bord natte vloer 
 

 


