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20.4 veiligheid - klussen in frankrijk

KLUSSEN IN
FRANKRIJK

Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par necessité.

Home
0 Inhoud, trefwoorden
01 Voorstelling, intenties
02 Planning
03 Algemene adviezen
04 Architecten en aannemers
05 Vergunningen, offertes
06 Dak, timmerwerk

20.4 VEILIGHEID

07 Funderingen, muren,
scheidingswanden; muren
voegen

Denk aan uw veiligheid!
Voor men een werk start is het goed eerst de risico’s ervan af te wegen.
Met een minuut nadenken kan men zich veel narigheid besparen. Kijk om je heen en stel je de volgende vragen:

08 Vloeren, plafonds en
trappen
09 Deuren, ramen, luiken
10 Water en riool
11 Fosse septique
12 Verwarming, ventilatie en
airco

Wat zijn de risico’s?
Wat kan er mis gaan?
Is dit het goede gereedschap voor dit werk?
Ben ik voldoende beschermd (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, gehoorbescherming,
bouwvakkershelm)?
Heb ik voldoende bewegingsruimte?
Liggen alle kabels zo dat ik er niet over struikel?
Zijn er brandbare stoffen in de ruimte (bij het slijpen, lassen, en alles wat met een vlam te maken heeft)?
Als er niet uit te sluiten risico’s zijn: is mijn vluchtroute duidelijk? Staat er iemand die mij in de gaten houdt?
Pas als dit alles bevredigend beantwoord is zou ik het karwei beginnen.

13 Elektra, telefoon, internet
14 Gas, propaan, butaan
15 Isolatie

En denk steeds aan Murphy’s law:
Anything that can go wrong, will go wrong

-

and it will go wrong at the most inconvenient moment.

16 Muurafwerking: Schilderen,
verven, tegelzetten
17 Vocht, ventilatie en tocht
18 Pluggen en bevestigingen
19 Terrassen, tuin en erf

Maak een gratis website met Weebly

20 Gereedschappen,
hulpmiddelen etc.
21 Woordenlijst van
bouwkundige termen
22 Referenties, literatuur,
websites
23 Diverse tips en informaties
24 Uitgevoerde projecten
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