
 

 

 
 

 
 

 

 

Inspectierapport ladders en trappen 
 

 

Materieel Soort:    

 Merk/type:  Unieknr:  

Inspectie Datum:  Plaats:   

     

     

Inspectiegegevens                                                                      Opmerkingen 

 1 = in orde 1 2 3 2 = niet in orde 3 = NVT 

1 Opschriften     

2 Gebruikershandleiding     

3 Functioneren     

4 Rechtheid     

5 Compleetheid     

6 Afmetingen     

7 Speling     

8 Bomen / stijlen     

9 Sporten / treden     

10 Sport-boom / trede-stijlverbinding     

11 Bevestigingsmateriaal     

12 Opsteek-, schuif-, valhaken     

13 Reformpennen / -haken     

14 Spreidstandbeveiliging     

15 Stabiliteitsbalk     

16 Optrektouw en –katrol     

17 Ladder- / trapvoeten     

18 Afdekdoppen en opvuldoppen     

19 Versterkingsstrippen     

20 Uitschuifbegrenzing     

21 Steunbeugel     

22 Bordes / staplateau     

23 Schanieren     

24 Blokker instellingen     

Veiligheidssticker kan worden verstrekt Tekortkomingen waargenomen 

  Handtekening en stempel. 
 
 
 
 
 

Dit rapport is gebaseerd op de Codex en NEN-EN 2484 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

Inspectiepunten klimmaterieel 
De minimale eisen waaraan ladders moeten voldoen zijn vastgelegd in norm NEN-EN 2484 die van 
toepassing is op alle ladders die in ons land in de handel worden gebracht, zowel ladders gebruikt in 
de privésfeer als op het werk. Ladders die door meerdere personen gelijktijdig worden gebruikt 
dienen een even hoge mate van veiligheid te bieden. De norm NEN-EN 2484, Draagbaar 
klimmaterieel, geeft nadere invulling aan de eisen van het besluit. De norm beschrijft de 
inspectiepunten en de wijze van gebruik en onderhoud van ladders.  
 

Inspectiepunten draagbare ladders en trappen  
 Controleer alle (onder)delen op vervorming, slijtage, etc. Bijvoorbeeld de conditie van de 

sporten, de optreklijn, de borginrichting, de ladderschoenen, etc.  

 Tijdelijke reparaties zijn niet toegestaan.  

 Het klimmaterieel moet zoveel mogelijk vrijgehouden zijn van natte verf, modder, sneeuw, olie 
en andere ongerechtigheden (NEN 2484; 10.1.4.).  

 Bij opgestoken of uitgeschoven draagbaar klimmaterieel moet worden gecontroleerd of de 
haken goed over, dan wel onder de sport grijpen.  

 Controleer de borgpennen bij houten klimmaterieel.  

 Klimmaterieel van hout moet aan alle zijden ten minste eenmaal per jaar met een beschermd 
middel, dat noch ondoorzichtig noch dampdicht mag zijn, worden behandeld.  

 Draagbaar klimmaterieel van hout mag niet zijn overgeverfd.  

 Versleten of onherstelbaar beschadigd draagbaar klimmaterieel moet worden vernietigd.  

 Draagbaar klimmaterieel moet zodanig worden opgeborgen, dat doorhangen wordt voorkomen.  

 Draagbaar klimmaterieel van hout moet in een koele en voldoende geventileerde ruimte worden 
opgeborgen. 

 


