
Heutink Voortgezet levert diverse apparaten, machines en techniek-materialen  
voor het Voortgezet Onderwijs. Neem contact op met uw adviseur via www.heutink.nl.

Deze kaart wordt aangeboden door VOION.Meer informatie vindt u op www.arbocatalogus-vo.nl.

AANWEZIGE VOORZIENINGEN
    Veiligheidsbril

    Werkkleding

TE NEMEN MAATREGELEN

    Veiligheidsbril verplicht

 
     Goed om het lichaam sluitende  kleding verplicht, geen loshangend haar en geen sieraden

• Het zaagsel dient altijd verwijderd te worden  bij een stilstaande machine!• De werkstukklem dient op het werkstuk  geplaatst te worden.

WAARSCHUWINGEN
• Gevaar voor wegvliegende delen

    
Gevaar voor het bewegende zaagblad

   
  

Gevaar voor letsel aan hand door  het scherpe zaagblad

  Veiligheidsinformatiekaart

Figuurzaagmachine 021.955  V�i�i�h�i�
     in het
praktijkonderwijs

Machines, gereedschappen en andere 
arbeidsmiddelen zijn bij praktijk-

vakken onmisbaar. Maar aan 
machines en handgereedschap

kleven veiligheidsrisico’s. 
Goed onderhoud en 

tijdige keuring zijn een 
vereiste. Daarnaast kunnen 

een goede voorlichting, 
instructie en toezicht 

helpen ongelukken te 
voorkomen.

Papierfabriek De Middelste Molen maakt al sinds 1622 papier. Het is 

de enige papierfabriek in Nederland die nog papier produceert op 

de authentieke manier, op waterkracht en stoom en nog in de oude 

staat bewaard is gebleven.

De veiligheidskaarten zijn per machine te vinden op de 

     bewuste productpagina op onze website. Liever alle kaarten

         tegelijk bekijken en/of downloaden? Dat kan! Scan de

            QR-code of ga naar heutink.nl, voer ‘veiligheidskaarten’

             in de zoekbalk in en klik op het onderste zoekresultaat.

Veiligheidskaarten

of kijk op heutink.nl

V�i�i�h�i�s�
i�f�r�a�i�-
k�a�t�n v�o�:
> Figuurzaagmachine
> Polijstmachine
> Zetbank
> Puntlasmachine
> 3D-printer
> Frontaalschuurmachine
> Tafelboormachine
> Lintzaagmachine
> Tafelcircelmachine

Download de gratis 
    veiligheidskaarten

In samenwerking met

Voion (arbocatalogus.vo) 

ontwikkelde Heutink daar-

om bij de meest gebruikte 

machines (zoals zaag-, 

schuur- en boormachines) 

speciale veiligheidskaar-

ten. De veiligheidskaarten 

kunnen bij de machines ge-

hangen worden en bevatten 

visuele informatie over de 

voorzieningen die aanwezig 

moeten zijn bij het gebruik 

van de machine, zoals het 

dragen van een veiligheids-

bril of werkkleding. Ook 

worden maatregelen als het 

vastbinden van (lang) haar 

of het afdoen van sieraden 

omschreven.

Voor de gebruikelijke 

machines in het creatief 

lokaal hebben wij veilig-

heidskaarten gemaakt. 

U kunt deze op onze website 

downloaden of scan de 

QR-code.

Heutink Voortgezet levert diverse apparaten, machines en techniek-materialen  
voor het Voortgezet Onderwijs. Neem contact op met uw adviseur via www.heutink.nl.

Deze kaart wordt aangeboden door VOION.
Meer informatie vindt u op www.arbocatalogus-vo.nl.

AANWEZIGE VOORZIENINGEN

    Veiligheidsbril

    Werkkleding

TE NEMEN MAATREGELEN

    Veiligheidsbril verplicht

 
     Goed om het lichaam sluitende  

kleding verplicht, geen loshangend 
haar en geen sieraden

• Alleen docenten mogen het zaaglint vervangen!
• Het zaagsel dient altijd verwijderd te worden bij 

een stilstaande machine!

WAARSCHUWINGEN
• Gevaar voor wegvliegende delen

    
Gevaar voor de bewegende zaag

     
Gevaar voor letsel aan hand door  
de scherpe zaag

  Veiligheidsinformatiekaart

Lintzaagmachine 
022.225

Heutink Voortgezet levert diverse apparaten, machines en techniek-materialen  
voor het Voortgezet Onderwijs. Neem contact op met uw adviseur via www.heutink.nl.

Deze kaart wordt aangeboden door VOION.
Meer informatie vindt u op www.arbocatalogus-vo.nl.

  Veiligheidsinformatiekaart

Tafelcirkelzaagmachine 
022.230

AANWEZIGE VOORZIENINGEN

    Veiligheidsbril

    Werkkleding

WAARSCHUWINGEN
• Gevaar voor wegvliegende delen

    
Gevaar voor de draaiende zaag

     
Gevaar voor letsel aan hand door  
de scherpe zaag

TE NEMEN MAATREGELEN

    Veiligheidsbril verplicht

 
     Goed om het lichaam sluitende  

kleding verplicht, geen loshangend 
haar en geen sieraden

• Alleen docenten mogen de zaag vervangen!
• Het metaalzaagsel dient altijd verwijderd  

te worden bij een stilstaande machine!
• Het veiligheidsscherm dient bewegende delen  

af te schermen.

Heutink Voortgezet levert diverse apparaten, machines en techniek-materialen  
voor het Voortgezet Onderwijs. Neem contact op met uw adviseur via www.heutink.nl.

Deze kaart wordt aangeboden door VOION.
Meer informatie vindt u op www.arbocatalogus-vo.nl.

AANWEZIGE VOORZIENINGEN

    Veiligheidsbril

    Werkkleding

TE NEMEN MAATREGELEN

    Veiligheidsbril verplicht

 
     Goed om het lichaam sluitende  

kleding verplicht, geen loshangend 
haar en geen sieraden

• De draaikrullen dienen altijd verwijderd  
te worden bij een stilstaande machine!

• De beschermkap dient bewegende delen  
af te schermen.

WAARSCHUWINGEN
• Gevaar voor wegvliegende delen
• Gevaar voor het afstoten van de werkstukhouder

    
Gevaar voor draaiende delen

     
Gevaar voor letsel aan hand

  Veiligheidsinformatiekaart

Tafelboormachine 
022.503

Heutink Voortgezet levert diverse apparaten, machines en techniek-materialen  
voor het Voortgezet Onderwijs. Neem contact op met uw adviseur via www.heutink.nl.

Deze kaart wordt aangeboden door VOION.
Meer informatie vindt u op www.arbocatalogus-vo.nl.

TE NEMEN MAATREGELEN

    Veiligheidsbril verplicht

 
     Goed om het lichaam sluitende  

kleding verplicht, geen loshangend 
haar en geen sieraden

• Het afval dient altijd weggehaald te worden  
bij een stilstaande machine!

• Het veiligheidsscherm dient het niet gebruikte 
bewegende schuurvlak af te schermen.

AANWEZIGE VOORZIENINGEN

    Veiligheidsbril

    Werkkleding

WAARSCHUWINGEN
• Gevaar voor wegvliegende delen

    
Gevaar voor draaiende delen

     
Gevaar voor letsel aan hand

  Veiligheidsinformatiekaart

Frontaalschuurmachine 
022.640

Heutink Voortgezet levert diverse apparaten, machines en techniek-materialen 
voor het Voortgezet Onderwijs. Neem contact op met uw adviseur via www.heutink.nl.

Deze kaart wordt aangeboden door VOION.
Meer informatie vindt u op www.arbocatalogus-vo.nl.

  Veiligheidsinformatiekaart

3D-printer
022.749

WAARSCHUWINGEN

     
De 3D-printer bevat bewegende delen.
Stop niet je hand of gereedschap in de 
3D-printer als deze print.

   
De 3D-printer wordt zeer heet.
Met name de onderzijde van de print-
kop waar het plastic uitkomt. Laat de 
printer altijd minimaal 30 minuten 
afkoelen vóór het doen van onderhoud 
af aanpassingen aan de printer.

De 3D-printer werkt op stroom.
Verwijder de stroomadapter altijd 
vóór het doen van onderhoud of 
aanpassingen aan de printer.

TE NEMEN MAATREGELEN

• Gebruik de 3D-printer alleen onder toezicht
van je leerkracht.

• Gebruik de 3D-printer op een plek waar je de 
3D-printer kan zien.

•  Gebruik de 3D-printer alleen als je weet hoe 
deze werkt.

•  Zorg voor goede ventilatie van de ruimte tijdens 
het gebruik van de 3D-printer.

Plaats deze instructie met veiligheidsinformatie 
goed zichtbaar naast de 3D-printer.

Heutink Voortgezet levert diverse apparaten, machines en techniek-materialen  
voor het Voortgezet Onderwijs. Neem contact op met uw adviseur via www.heutink.nl.

Deze kaart wordt aangeboden door VOION.
Meer informatie vindt u op www.arbocatalogus-vo.nl.

TE NEMEN MAATREGELEN

     Veiligheidshandschoenen bij het  
puntlassen verplicht

     

Goed om het lichaam sluitende  
kleding verplicht, geen loshangend 
haar, geen sieraden en geen korte 
mouwen 

     Veiligheidsbril bij het puntlassen  
verplicht

• De ruimte rond het puntlasapparaat dient  
regelmatig schoongemaakt te worden!

• Bij het lassen dient altijd de puntafzuiging  
te worden aangezet.

AANWEZIGE VOORZIENINGEN

    Veiligheidshandschoenen

    Werkkleding

    Veiligheidsbril

WAARSCHUWINGEN
•  Gevaar voor UV-straling, infrarood straling  

en het afknellen van lichaamsdelen

   
 

 
Gevaar voor wegvliegende hete las-
spetters en het aanraken van hete 
onderdelen door hoge temperaturen

  Veiligheidsinformatiekaart

Puntlasmachine 
756.362

Heutink Voortgezet levert diverse apparaten, machines en techniek-materialen  
voor het Voortgezet Onderwijs. Neem contact op met uw adviseur via www.heutink.nl.

Deze kaart wordt aangeboden door VOION.
Meer informatie vindt u op www.arbocatalogus-vo.nl.

TE NEMEN MAATREGELEN

     Goed om het lichaam sluitende  
kleding verplicht, geen loshangend 
haar en geen sieraden

• Het werkstuk dient altijd bij een stilstaande  
zetbank te worden weggehaald.

AANWEZIGE VOORZIENINGEN

    Werkkleding

WAARSCHUWINGEN
•  Gevaar voor wegvliegende delen na het lossen 

van de kleminrichting

    
Gevaar voor de draaiende zaag

     
Gevaar voor het pletten van vingers 

  Veiligheidsinformatiekaart

Zetbank 
756.752

Heutink Voortgezet levert diverse apparaten, machines en techniek-materialen  
voor het Voortgezet Onderwijs. Neem contact op met uw adviseur via www.heutink.nl.

Deze kaart wordt aangeboden door VOION.
Meer informatie vindt u op www.arbocatalogus-vo.nl.

AANWEZIGE VOORZIENINGEN

    Veiligheidsbril

    Werkkleding

TE NEMEN MAATREGELEN

    Veiligheidsbril verplicht

 
     Goed om het lichaam sluitende  

kleding verplicht, geen loshangend 
haar en geen sieraden

WAARSCHUWINGEN
• Gevaar voor wegvliegende delen

    
Gevaar voor bewegende delen

  Veiligheidsinformatiekaart

Polijstmachine 
756.756

Hang de 
veiligheids-

kaarten
bij de machines

in het lokaal

Tip

145Alles in huis voor het voortgezet 144Creatief & kantoor > MACHINES


