KEMPEN CLADDING
Valbeveiligingsbrochure

KEMPENCLADDING.NL

DENKT VEILIG, BOUWT VEILIG, WERKT VEILIG
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OVER ONS

KEMPEN CLADDING,
AANGENAAM

Kempen Cladding BV levert en monteert dak- en gevelbekledingen en dakbedekkingen in de breedste
zin van het woord, gericht op zowel nieuwbouw als renovatie. Op basis van jarenlange ervaring, de vele
technische mogelijkheden en het brede productassortiment bieden wij het best mogelijke resultaat.

Wat bieden wij?
U kunt bij ons terecht voor geïsoleerde en enkelwandige dak- en
gevelbeplating van gecoat staal aluminium of kunststof. Ook leveren
en monteren we aluminium felsdaken, bitumineuze en kunststof
dakbedekkingen, stalen vloerplaten voor vrijdragende betonvloeren,
lichtstraten, lichtkoepels en aluminium goten.
Kortom: wij zijn uw partner als het gaat om dak- en gevelbekleding!
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Kempen Cladding Ook uw partner in valbeveiliging!

Denkt veilig, bouwt veilig, werkt veilig

Bij Kempen Cladding is werken op hoogte dagelijkse kost en daarom zijn wij als geen ander bewust van de
risico’s die werken op hoogte met zich meebrengt. Helaas worden die risico’s door anderen nog regelmatig
onderschat en zijn valongelukken één van de meest voorkomende oorzaken van werkgerelateerde ongelukken.
Veilig werken op hoogte staat bij ons hoog in
het vaandel. Daarom hebben wij ons, naast
onze traditionele diensten, toegelegd op het
aanbieden van oplossingen die de veiligheid van
allen die werkzaam zijn op hoogte verhoogt en
de kans op ongelukken aanzienlijk minimaliseert.
Op deze manier zijn wij in staat om een
totaaloplossing te bieden aan al onze klanten!

Waarom kiezen voor Kempen Cladding?
•
•
•
•
•
•

Flexibele en betrouwbare organisatie.
Zeer persoonlijke service.
Kwaliteit en veiligheid staan voorop.
Advies en oplossingen op maat.
Breed productengamma.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Onze werkwijzen
Bij nieuwbouwprojecten
Voor nieuwbouwprojecten plaatsen
we valbeveiliging en werken we
deze waterdicht in. Dit kunnen we
tevens combineren met het plaatsen
van dakbedekking.

Bij renovatie
Installeren van valbeveiliging op
bestaande daken, zonder dat
daarbij de waterdichtheid in het
geding komt.

In samenwerking
Valbeveiliging leveren en installeren
op aanvraag van andere
dakdekkers. De installatie wordt
gedaan door onze gecertificeerde
installateurs.
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OVER VALBEVEILIGING

WAAROM
VALBEVEILIGING?
De risico’s van werken op hoogte worden nog steeds veel te vaak onderschat, aangezien vallen
van hoogte één van de meest voorkomende oorzaken zijn van werkgerelateerde ongelukken.

Bovendien onderschat men ook nogal eens hoe vaak er op het dak gewerkt
moet worden, en valbeveiliging dus nodig is om een veilige werkomgeving te
creëren. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van dakgoten, airco units,
dakbedekking en de (steeds vaker voorkomende) zonnepanelen op het dak.
Met de aanwezigheid en het correct gebruiken van valbeveiliging wordt de
kans op vallen geminimaliseerd en worden ongelukken voorkomen.

Wet- en regelgeving
Het is in Nederland verplicht om bij werkzaamheden, die plaatvinden op 2,5
meter of hoger, valbeveiliging te gebruiken. Onder bepaalde omstandigheden
is valbeveiliging ook verplicht op lagere hoogten, bijvoorbeeld wanneer
iemand na een val in het water of op de weg kan belanden.
Collectieve valbeveiliging (zoals een hekwerk) geniet de voorkeur boven
individuele (zoals een leeflijnsysteem). Bij kortdurende werkzaamheden
(inspecties, klein onderhoud) mag echter ook individuele valbescherming
worden gebruikt. Hiervoor is echter wel kennis vereist omtrent het gebruik van
het systeem.

De Arbowet stelt een hiërarchische volgorde van mogelijkheden voor om
arbeidsongelukken te voorkomen. In het geval van werken op hoogte zou
deze er als volgt uit kunnen zien:

Wist u dat...
Valbeveiliging verplicht
is in Nederland, wanneer
werkzaamheden op 2,5 meter
of hoger worden uitgevoerd.

Maatregel:
1. Aanpak bij de bron
2. Technische maatregelen
3. Collectieve voorziening
4. Individuele voorziening

Invulling:
Een onderhoudsvrij dak creeëren
Alleen werken in veilige zones
Gebruik van een hekwerk
Persoonlijke vallbeveiliging

5

WIE IS VERANTWOORDELIJK?
Opdrachtgevers, werkgevers en werknemers dragen allemaal een deel van de verantwoordelijkheid
voor veilig werken op hoogte, maar wie is waarvoor verantwoordelijk?
Volgens de Arbowet dient de werkgever zorg te dragen voor een veilige werkplek voor zijn werknemers.
Het is hun plicht om te zorgen dat werknemers over de juiste beschermingsmiddelen beschikken, plus de kennis
en vaardigheden om ermee om te gaan.

Een pandeigenaar heeft een wettelijke zorgplicht en
zorgt voor de veiligheid van de gebruikers.

De werknemers dienen de instructies van
de werkgever op te volgen.

Het veilig onderhouden van een gebouw moet volgens
het Bouwbesluit 2012 onderdeel van het ontwerp zijn.

Bovendien wordt verwacht dat zij zelf de
veiligheid van een situatie kunnen inschatten.

Twee typen valbeveiliging toegelicht
Tijdelijke valbeveiliging

Permanente valbeveiliging

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het huren
van een hoogwerker, (rol)steiger of een tijdelijk
hekwerk dat langs de dakrand moet worden opgezet.
Het voordeel van tijdelijke valbeveiliging is dat het na
gebruik weer verwijderd wordt.

Met permanente valbeveiliging op een dak is er altijd de
mogelijkheid om veilig te werken op hoogte, al dan niet
gebruik makend van persoonlijke beschermingsmiddelen
(harnas, vanglijn).

Het grootste nadeel is echter dat bij elke keer dat
er op of aan het dak gewerkt moet worden, de
valbeveiliging moet worden ingehuurd en/of opgezet.
Gezien de frequentie waarmee doorgaans toegang
tot het dak vereist is en de kosten die erbij komen
kijken, kan deze oplossing gedurende de jaren aardig
in de papieren lopen.

Ons aanbod in valbeveiliging

€ 7.000,€ 6.000,-

Kempen Cladding verzorgt permanente valbeveiliging,
variërend van permanente hekwerken tot horizontale
leeflijnen en losse ankerpunten.



€ 5.000,€ 4.000,€ 3.000,€ 2.000,€ 1.000,€ 0,Permanente
valbeveiliging
Tijdelijke
valbeveiliging

Het voordeel van deze systemen is dat het een
eenmalige investering is, die op lange termijn veel geld
bespaart. De investering is in eerste instantie groter
dan het eenmalig inzetten van tijdelijke valbeveiliging.
Gedurende de jaren betaalt deze investering zich echter
terug, omdat valbeveiliging niet elke keer moet worden
aangeschaft als het nodig is. U heeft alleen jaarlijkse
service- en onderhoudskosten.

1 jaar
€ 2.550,€ 1.590,-

2 jaar

3 jaar

4 jaar

€ 2.900,-

€ 3.250,-

€ 3.600,-

€ 3.180,-

€ 4.770,-

€ 6.360,-

De investering in permanente valbeveiliging verdient zich dus al binnen 2 jaar terug!
* Aan deze grafiek/berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

1.
2.
3.
4.
5.

Hekwerken (Collectieve valbeveiliging)
Leeflijn langs de dakrand
Enkele leeflijn met pendulepunten
Vrijstaande ankerpunten
Vrijstraande ankerpunten met mobiele leeflijn
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SOORTEN PERMANENTE VALBEVEILIGING

PERMANENTE VALBEVEILIGING
Hieronder vindt u een overzicht van alle valbeveiligingsoplossingen die Kempen Cladding kan aanbieden.
Zoals te zien is bieden we valbeveiligingsoplossingen voor vrijwel elke situatie en elk type dak.
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Legenda
1. Horizontale leeflijn voor felsdaken

5. Horizontale leeflijn, wandsysteem (meerdere gebruikers)

Bovenstaande afbeelding is fictief
en bedoeld ter illustratie van onze
oplossingen. De plaatsing van
valbeveiliging moet voldoen aan
wettelijke richtlijnen. Deze afbeelding is
geen representatieve weergave van die
richtlijnen.

6. Permanent hekwerk voor vrijwel elk type dakoppervlak en
een onbeperkt aantal gebruikers

Meer weten over de mogelijkheden van
één specifiek systeem?

2. Horizontale leeflijn voor trapeziumvormige kouddakplaat
3. Horizontale leeflijn langs dakrand (meerdere gebruikers)
4. Horizontale leeflijn, plafondsysteem (meerdere gebruikers)

7. Hekwerk met contragewicht voor vrijwel elk type dakoppervlak en een onbeperkt aantal gebruikers
8. Mobiele leeflijn tussen twee losse ankerpunten

Neem contact met ons op!
Bel 0497 - 55 65 30 of mail
naar info@kempencladding.nl
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VALBEVEILIGING VOOR ELK TYPE DAK
Het assortiment van XSPlatforms is modulair opgezet, waardoor wij valbeveiliging kunnen installeren op elk type dak,
waaronder beton, multiplex, trapeziumvormige en gefelsde dakprofielen. Ook kunnen de systemen worden aangepast aan
het aantal gebruikers en het kennisniveau dat vereist is voor veilig gebruik van het systeem.

Onze voetplaten
Alle componenten in het assortiment zijn te bevestigen op één van de drie onderstaande voetplaten:

XSBase plate

XSMD

XTrusion

De XSBase Plate is toe te passen op
de meest gangbare dakoppervlakken en wordt in de meeste
gevallen geïnstalleerd met slechts
één dakdoorboring van bovenaf.

De kegelvormige XSMD is
geschikt voor installatie op een
trapeziumvormig dak zonder isolatie.
Deze wordt gemonteerd met 8 of 12
bouten, afhankelijk van de afstand
tussen de opstaande randen.

Deze voetplaat is speciaal ontworpen
voor gefelsde dakprofielen.

Geschikt voor:

Geschikt voor:

Geschikt voor:

De XTrusion wordt geleverd met
verstelbare en multifunctionele
klemmen.

Beton

Trapeziumvormige kouddakplaat

Dubbelgefelsde dakprofielen

Kanaalplaat beton

Sandwich panelen

Rondgefelsde dakprofielen

Gasbeton
Multiplex
Trapeziumvormige dakprofielen

Vraag de technische documentatie
aan van deze voetplaten voor
gedetailleerde specificaties.
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DAKVEILIGHEID IN CATAGORIËN

VEILIGHEID
MET EEN STER
Onze valbeveiligingssystemen zijn te classificeren in vijf verschillende categorieën.
Deze categorieën worden aangeduid met een aantal sterren. Deze staan voor de mate
van gebruiksvriendelijkheid en training die vereist is voor dat specifieke systeem.
U kunt op basis van uw eisen bepalen welke oplossing het beste past bij uw situatie.

HEKWERKEN: ★★★★★
Een collectieve oplossing voor een onbeperkt aantal gebruikers. Deze
hoeven geen persoonlijke beschermingsmiddelen (harnas, vanglijn) te
gebruiken en hebben geen training nodig om het dak te betreden: het
gehele dak is een veilige zone.

LEEFLIJN LANGS DAKRAND: ★★★★
Een staalkabeltraject tussen een serie ankerpunten, waaraan de
gebruiker zichzelf moet bevestigen met behulp van een harnas en
vanglijn. De leeflijn loopt 2 meter verwijderd van de dakrand en biedt
veel bewegingsvrijheid en gebruikersgemak. De veilige zone ligt op
4 meter afstand van de dakrand. Het systeem kan (afhankelijk van de
configuratie) door 1 of 2 personen worden gebruikt. Training is vereist
voor deze oplossing.
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LEEFLIJN MET PENDULE PUNTEN: ★★★
Een leeflijn in het midden van het dak wordt gebruikt in combinatie met pendulepunten in de hoeken
om het pendule-effect na een val te beperken. Gebruikers moeten zich bevestigen met een harnas en
verstelbare vanglijn. Afhankelijk van de configuratie kunnen tot 2 gebruikers bevestigd worden aan
het leeflijnsysteem. Een pendulepunt mag door 1 persoon tegelijkertijd worden gebruikt. Training is
vereist voor veilig gebruik.

VRIJSTAANDE ANKERPUNTEN MET PENDULE PUNTEN: ★★
Losse ankerpunten die op 4 meter van de dakrand worden geplaatst. Gebruikers moeten zich
verplaatsen door zich steeds los en vast te koppelen aan de verschillende ankerpunten.
Deze oplossing biedt beperkte bewegingsvrijheid rondom één enkel ankerpunt.
Per ankerpunt mag 1 persoon worden bevestigd. Training is vereist voor veilig gebruik.

VRIJSTAANDE ANKERPUNTEN MET MOBIELE LEEFLIJN EN PENDULE PUNTEN: ★
Een mobiele leeflijn moet worden gespannen tussen twee ankerpunten om een veilige werkomgeving
te creëren. Specifieke training is vereist om het systeem veilig te gebruiken. Slechts één gebruiker kan
zich aan de leeflijn koppelen.
Wilt u weten welk systeem het beste past bij uw wensen en situatie?
Neem contact met ons op! Bel 0497 - 55 65 30 of mail naar info@kempencladding.nl
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ONZE DIENSTEN

WAT DOEN
WIJ VOOR U?
Op basis van onze jarenlange ervaring met werken op en aan het dak, weten we welke risico’s
dit inhoudt. Als specialist in werken op hoogte kunnen wij een passende totaaloplossing
bieden voor zowel dakbedekking als het installeren van passende valbeveiliging.
Wij kunnen voor u het gehele proces van A tot Z verzorgen als het gaat om het verzorgen van valbeveiliging:
1. Risico-Inventarisatie en - Evaluatie: Allereerst kunnen we voor u potentieel gevaarlijke
werksituaties identificeren door het maken van een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie, ook wel RI&E
genoemd.
2. Advies op maat: Op basis van de RI&E brengen we een op maat gemaakt advies uit omtrent
het nemen van de juiste maatregelen om valgevaar uit te sluiten. In dat advies nemen we tevens uw
specifieke wensen mee.
3. Installatie van valbeveiliging: Onze specialisten zijn gecertificeerd om valbeveiliging te installeren
en kunnen dit, indien gewenst, waterdicht inwerken. Zo is de kwaliteit van het valbeveiligingssysteem en
de dakbedekking gegarandeerd!
4. Oplevering: Bij de oplevering van een project zorgen wij ervoor dat u de juiste documentatie
ontvangt, zoals gebruikersinstructies, installatiecertificaten, tekeningen en logboeken.
5. Service en onderhoud: Tenslotte kunnen wij de wettelijk verplichte jaarlijkse inspectie van
valbeveiligingsinstallaties en mogelijke reparaties uitvoeren.
Op deze manier kunt u er van op aan dat het systeem veilig kan worden gebruikt.
Benieuwd wat wij voor dakdekkers kunnen betekenen?
Zie pagina 14.

Persoonlijke
Beschermingsmiddelen (PBM)
Met uitzondering van de hekwerken zijn voor
het gebruik van valbeveiligingssystemen PBM’s
nodig. Dit zijn harnassen, verbindingsmiddelen
en bevestigingsmiddelen die het gebruik van
valbeveiliging mogelijk maken.
Wij bieden desgewenst sets met PBM’s voor
verschillende werksituaties, waaronder zoals de
Bouwset en Dakenset.
De Bouwset
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RISICO-INVENTARISATIE
EN EVALUATIE (RI&E)
Bij Kempen Cladding vormt een betrouwbaar RI&E-plan de basis voor elk advies en iedere projectuitvoering.
We inventariseren welke werkzaamheden uitgevoerd zouden kunnen worden op het dak. In het verlengde
daarvan brengen we alle veiligheidsrisico’s in kaart en koppelen deze aan een uitgebreid advies op maat voor de
veiligste en meest geschikte valbeveiligingsoplossing.

INSTALLATIE
Het installeren van valbeveiliging is specialistisch werk waar veel
verantwoordelijkheid bij komt kijken. Daarom werken wij alleen
met goed opgeleide monteurs. Dit zijn vakmensen met jarenlange
ervaring, die veiligheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel
hebben staan. Bovendien kunnen wij de valbeveiliging waterdicht
inwerken in de dakbedekking. Op deze manier bieden we elke klant
een betrouwbare totaaloplossing!
TRAINING
De aanwezigheid van valbeveiliging geeft nog geen garantie voor
veiligheid. Het juiste gebruik ervan is essentieel om ongelukken te
voorkomen. Training is daarom erg belangrijk wanneer op hoogte
wordt gewerkt. In samenwerking met XSPlatforms, onze partner
en vaste leverancier van valbeveiliging, kunnen wij trainingen
aanbieden voor werken met valbeveiliging. Onder begeleiding van
een veiligheidsexpert krijgt u de juiste training over systemen en het
gebruik van bijbehorende PBM’s.

Volledig betrouwbare systemen
Om de betrouwbaarheid en veiligheid van al onze leeflijnsystemen te
garanderen, gebruiken we de digitale calculatietool ODIN.
Deze online-tool berekent of de configuratie van een leeflijnsysteem
voldoet aan de meest up-to-date geldende normen voor valbeveiliging.
Door de berekeningen digitaal te laten uitvoeren om te bepalen of
het beoogde systeem veilig te gebruiken is, worden menselijke rekenfouten uitgesloten en is het onmogelijk om een systeemconfiguratie
voor te stellen dat niet voldoet aan de veiligheidseisen. Zo bent u er
zeker van dat het leeflijnsysteem op uw dak voldoet aan de laatste
geldende normen en veilig te gebruiken is.

Wist u dat...
Kempen Cladding exclusief toegang
heeft tot ODIN en u kan voorzien van
alle documentatie en testresultaten.
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REFERENTIES

REFERENTIEPROJECTEN
Op basis van onze jarenlange ervaring met werken op en aan het dak, weten we welke risico’s
dit inhoudt. Als specialist in werken op hoogte kunnen wij een passende totaaloplossing
bieden voor zowel dakbedekking als het installeren van passende valbeveiliging.

SIF GROUP
MAASVLAKTE 2 – ROTTERDAM
Sif Group is een vooraanstaand bedrijf dat
stalen funderingen maakt voor boorplatforms en
windturbines. Hun laatste vestiging bevindt zich op
de tweede Maasvlakte, met een dakoppervlak van
20.250 m2. Op dit plat dak hebben we meerdere
leeflijnsystemen geplaatst.

Oplossing: 5 XSLinked horizontale leeflijnsystemen
Specificaties:
•

85 ankerpunten (XSBase plates)

•

XSBending kit Pro

•

1072 meter staalkabel
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HET KERKELIJK CENTRUM
HILLEGERSBERG – ROTTERDAM

Oplossing: : 4 XSLinked horizontale leeflijnsystemen
met anti-pendule punten

De Fonteinkerk in Rotterdam biedt ruimte aan kerkdiensten
en initiatieven die ontmoeting en betrokkenheid bevorderen.
Het hellende,uit vier delen bestaande, felsdak met
zonnepanelen is voorzien van meerdere leeflijnsystemen.

Specificaties:
•

20 ankerpunten (XTrusion voetplaten)

•

XSBending kit pro

•

72 meter staalkabel
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VOOR DAKDEKKERS

PARTNER VAN XSPLATFORMS
Kempen Cladding is al jaren Certified Partner van XSPlatforms en levert uitsluitend hoogwaardige
valbeveiligingsoplossingen. Deze samenwerking brengt voor alle partijen vele voordelen met
zich mee, maar vooral voor onze klanten!

De voordelen voor u als klant
Door de goede samenwerking met XSPlatforms zijn wij in staat om onze klanten net wat extra te
bieden als het gaat om valbeveiliging:
1. De hoogste kwaliteit: Als Kempen Cladding hebben wij kwaliteit hoog in het vaandel staan
als het gaat om dakbedekking en dat geldt ook voor de valbeveiliging die we aanbieden.
XSPlatforms stelt ons in staat om te werken met producten van wereldklasse die voldoen aan alle
veiligheidseisen. Zo kunt u ervan op aan dat u beschikt over hoogwaardige valbeveiliging.
2. Gebruiksvriendelijke valbeveiliging: Zowel het gebruik van de valbeveiligingssystemen als
de installatie ervan is erg gebruiksvriendelijk. Installatie gebeurt in de meeste gevallen met slechts
één dakdoorboring per ankerpunt, wat de installatietijd minimaliseert. De systemen zijn bovendien
dusdanig ontworpen dat de gebruiker optimaal gebruiksgemak ervaart. Dit stimuleert ook het
gebruik ervan!
3. Betrouwbare berekeningen: Als Partner van XSPlatforms hebben we exclusief toegang
tot ODIN, een speciale calculatietool voor leeflijnsystemen. Deze online tool berekent of de
configuratie van een leeflijnsysteem voldoet aan de meest up-to-date geldende normen voor
valbeveiliging. Hiermee bieden we onze klanten de zekerheid dat het systeem veilig te gebruiken
is en voorzien we hen van de verplichte documentatie en testresultaten die bruikbaar zijn in
aansprakelijkheidssituaties.
4. Expertise: XSPlatforms heeft de beschikking over een in-house team van engineers en
valbeveiligingsspecialisten, die voor zelfs de meest veeleisende projecten een oplossing vinden.
In samenwerking met hen kunnen wij onze klanten valbeveiliging aanbieden voor bijna elke
denkbare situatie.

Over XSPlatforms
XSPlatforms is al sinds 1997 gespecialiseerd in het bieden van
veiligheidsoplossingen voor werken op hoogte. Dit bestaat niet
alleen uit valbeveiliging, maar ook uit gevelonderhoudsinstallaties,
steigers en hangbruggen.
Kwaliteit en veiligheid zijn de pijlers van XSPlatforms en dat komt ook tot uiting in hun innovatieve
producten, die voldoen aan de laatste en striktste veiligheidseisen.
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KOM MET ONS IN CONTACT
Wilt u meer informatie over valbeveiliging of heeft u vragen hieromtrent?
Neem dan gerust contact met ons op! We helpen u graag verder.

KEMPEN CLADDING B.V.
Kennedylaan 16a
5571 KC Bergeijk
0497 – 55 65 30
info@kempencladding.nl
www.kempencladding.nl
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