
In vijf stappen naar een
veilige werkomgeving.
Ontdek onze veiligheidsoplossingen.





Veiligheid: 
wat mogen 
we voor u  
realiseren?

Wie extra aandacht heeft voor veiligheid, wordt zich 

beter bewust van mogelijke andere verbeterpunten.  

Dit brengt niet alleen optimalisatie, maar uiteindelijk 

ook een duidelijke kostenbesparing door een vermin-

dering van schades, uitval en verlies.

Bedrijven zetten daarom steeds vaker in op veiligheid. 

Dat is een goede ontwikkeling. Dat een maximale 

veiligheid de hoge eisen van een moderne logistieke 

operatie niet in de weg hoeft te staan, bewijzen wij met 

onze veiligheidsoplossingen.

Bij ons vindt u capabele veiligheidskundigen en alle 

nodige disciplines voor de gehele logistiek. Wij ontwik-

kelen een integraal veiligheidsplan. Zo realiseren we in 

vijf stappen uw doelstelling. 
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Stap 1: 
Laat uw stellingen keuren 

ARBO
VERPLICHTING

Periodiek keuren van stellingen 

Tijdens de keuring worden uw stellingen nagelopen  

op technische gegevens en beschadigingen. Alle werk- 

zaamheden worden uitgevoerd door gecertificeerde 

keurmeesters. Tijdens de keuring kunnen de werk-

zaamheden in uw magazijn gewoon doorgaan. Na 

afloop ontvangt u een rapport van de keurmeester. 

De beste nazorg 

Eventuele punten of bevindingen die tijdens de stel-

lingkeuring zichtbaar worden, kunnen direct worden 

opgelost. U hoeft niet zelf op zoek naar een leverancier 

die dit voor u kan repareren of vervangen. Zo profi-

teert u direct van onze eigen productexpertise en is de 

oplossing altijd paraat. 

Wat zijn de voordelen? 

• Veilige stellingen die aan alle regelgeving voldoen 

• Voorkomt boetes van de Inspectie SZW

• Meer zekerheid over veilige werkomgeving,  

vermindert kans op ongevallen 

• Veiligheid verbetert motivatie medewerkers 

• Minder schade kosten 

• Expertise van de leverancier 

Wat kunt u verwachten 

• Gecertificeerde keurmeester 

• Controle technische gegevens 

• Keuringsrapport 

• Keuringsstickers 

• Offerte voor het vervangende materiaal 

• Extra oog op veiligheidsaspecten 
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Stap 2: 
Implementeer een  
magazijnverkeersplan

ARBO
VERPLICHTING

Boetes voorkomen

Met een Jungheinrich magazijnverkeersplan voldoet

u direct aan artikel 8.4. van het Arbeidsomstandig- 

hedenbesluit. De implementatie van een magazijn- 

verkeersplan gebeurt in twee fases. Fase I bestaat uit

een plan/voorstel dat op uw magazijn van toepassing 

is. U ontvangt deze in de vorm van een ingetekend 

verkeersplan. Hierbij ontvangt u ook een vrijblijvend 

voorstel voor fase II: het realiseren van de maatregelen 

in uw magazijn.

Hoe werkt het?  

Uw voordelen 

• Een veiliger magazijn 

• Voorkomt boetes van de Inspectie SZW

• Verhoogt efficiency in het magazijn (duidelijkheid) 

• Verkeer in en rond het magazijn ook inzichtelijk  

voor derden en bezoekers (veiligheid) 

• Veiligheid verbetert motivatie medewerkers 

• Buiten kantoortijden aanbrengen is mogelijk 

Fase I – Ontwerp en advies 

Een magazijnverkeersplan speciaal voor uw 

magazijn bestaande uit vloer- en bordsig-

naleringen en bewegwijzering. Belangrijke 

looproutes, truckroutes, palletafzetplaatsen  

en werkplekken worden ingetekend.  

Het magazijnverkeersplan ontvangt u  

in PDF, alsmede een offerte voor fase II. 

Fase II – Implementatie 

Aanvullend op het intekenen van het magazijn-

verkeersplan brengen wij de belijning ook voor 

u aan. Drukken magazijnverkeersplan op een 

bord om op te hangen bij de entree van het 

magazijn. En realiseren de overeengekomen 

verdere maatregelen uit het plan.
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Stap 3: 
Neem de magazijn-RIE op in uw 
bestaande bedrijfs-RIE

RIE-verplichting 

De Arbowet stelt dat alle bedrijven verplicht een Risico 

Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) moeten uitvoeren. 

De Jungheinrich magazijn-RIE brengt niet alleen de 

algemene voorkomende bedrijfsrisico’s in kaart, maar 

legt ook de risico’s in een intralogistieke werkomgeving 

bloot. 

De magazijn-RIE ontzorgt u compleet op het gebied 

van veiligheid. U krijgt concrete aanbevelingen waar-

mee uw magazijn veiliger wordt. 

Het gemak van ontzorging 

U hoeft zich niet zelf uren in lastige materie te ver-

diepen en heeft geen administratieve last. U heeft één 

enkele leverancier die de RIE uitvoert en ook alle aan-

vullende diensten en producten kan leveren wanneer 

nodig. 

Maatwerk 

Doe een beroep op onze expertise. Laat een veilig-

heidsdeskundige een RI&E opstellen die speciaal op  

uw magazijn wordt toegespitst. 
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Wat biedt Jungheinrich u

Een magazijn-RIE op maat voor:

• Inrichting magazijn

• Magazijnstellingen

• Arbeidsmiddelen

• Veiligheidssignalering

• Persoonlijke beschermingsmiddelen

• Arbeid en organisatie van de arbeid

• Rapportage

• Plan van aanpak

• Offerte voor uitvoeren plan van aanpak



Stap 4: 
Richt uw acculaadruimte volgens 
de wettelijke voorschriften in

Explosiegevaar 

Tijdens het laden wordt waterstofgas ontwikkeld in 

accumulatoren. Omdat waterstofgas lichter dan lucht 

is, zal het zich ophopen onder het plafond waar een 

ontplofbaar mengsel van waterstofgas en lucht kan 

ontstaan. 

Een ontplofbaar mengsel van waterstofgas en lucht 

ontstaat als de concentratie waterstofgas meer dan vier 

procent bedraagt. De ventilatie van een acculaadruimte 

dient zodanig te worden berekend dat een concentra-

tie van vier procent met vijfvoudige zekerheid niet kan 

worden bereikt. 

Wat biedt Jungheinrich u 

• Advies over bestaande acculaadruimte 

• Update van bestaande acculaadruimte 

• Ontwerp van een nieuwe acculaadruimte 

• Berekening van de benodigde ventilatie 

• Levering van alle benodigdheden 

• Montage en installatie
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Veilige acculaadruimte

Jungheinrich ontwerpt en levert complete accu-

laadruimtes op maat die compleet voldoen aan de 

geldende wet- en regelgeving. Wij richten de accu-

laadruimte zo efficiënt mogelijk in zodat u optimaal 

gebruik kunt maken van de ruimte. 

Uw voordeel 

Een acculaadruimte die voldoet aan de wet en  

regelgeving geeft meer zekerheid over een veilige  

werkomgeving. Zo voorkomt u ongevallen.
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Stap 5: 
Creëer veiligheidsbewustzijn:  
Leid uw medewerkers op.

Opleidingen van Jungheinrich

Bij ons vindt u alle denkbare cursussen en trainingen 

voor het magazijn en de interne logistiek. De vakgerich-

te trainingen staan voor kwaliteit, resultaat en persoon-

lijke aandacht. We zijn bij uitstek uw flexibele partner 

voor het volgen van een training of samenstellen van 

een trainingspakket voor uw medewerkers. 

Jungheinrich Trainingscentrum 

Onze vestiging in Alphen aan den Rijn is centraal ge-

legen en gemakkelijk te bereiken met de auto of het 

openbaar vervoer. De theorielessen vinden plaats in één 

van onze trainingslokalen en voor de trainingen met een 

praktijkdeel maken we gebruik van onze professionele 

praktijkruimte. 

Trainingsaanbod

Veiligheidsbewustzijn 

Of u nu extra aandacht wilt geven aan het laden van 

accu’s, speciale vaardigheden met de heftruck of de  

bedrijfsveiligheid in algemene zin wilt verbeteren:  

een training kan helemaal op uw organisatie worden  

afgestemd en dankzij deskundige trainers hebben wij  

de juiste en specialistische kennis in huis. 

Uw voordelen 

• Training toegespitst op de situatie bij u ter plekke 

• Extra aandacht voor gevaarlijke situaties of plaatsen 

• Maandelijks individuele en groepstrainingen 

• Training door vakkundige trainers 

• Training in professionele praktijk- en theorieruimten 

• U werkt met eerste klas materieel 

13

 Stapelaar / Elektrische palletwagen training 

 Heftruck-/reachtruckcertificaat in 1 dag 

 Heftruck-/reachtruckcertificaat in 2 dagen 

 EVC - Erkenning van Verworven Competenties 

 Veilig Werken in het Magazijn 

 BHV - Bedrijfshulpverlener starterstraining 

 BHV - Bedrijfshulpverlener herhaling 

 VCA - Basisveiligheid (B-VCA) 

 VCA - Veiligheid voor Operationeel Leiding- 

 gevenden (VOL-VCA) 

 CCV (N19) - VCA basisveiligheid 

 CCV (N20) - Basisveiligheid VCA herhaling 

 CCV (N49) - Veilig werken met de heftruck 

 CCV (N50) - Veilig werken met de heftruck (hh) 

 CCV (N26) - Bedrijfshulpverlening herhaling 

 Trainingen op maat



Ja of nee? 
Investeringsbeslissingen. 
Soms eenvoudig, maar nooit 
makkelijk. Met Jungheinrich 
kiest u voor duidelijkheid 
op basis van heldere feiten:

BestInvest

Onze producten en diensten verlagen uw bedrijfskosten

op lange termijn met wel 20 procent. Daar zorgen wij 

voor met BestInvest. Zodat u uw kosten kunt omzetten 

in winstgevende investeringen. En u de juiste investe-

ringsbeslissing kunt nemen.

Geheel op maat gemaakte trucks

Voor bijzondere toepassingen zijn bijzondere oplossin-

gen nodig. Dat geldt vooral voor taken waarbij bedrijfs-

specifieke transporttoepassingen, bijzondere goederen 

of complexe ruimtelijke verhoudingen de standaard- 

oplossingen het leven bemoeilijken. Wij bieden daarvoor 

individuele, toepassingsspecifieke aanpassingen.

Explosieveilige heftrucks voor gevarenzones

Door brandbare gassen, dampen, poeders of stoffen 

kan in een ruimte explosiegevaar ontstaan. In dergelijke 

industriele zones met explosiegevaar zijn de eisen con-

form de richtlijn 94/9/EG (ATEX 95) van kracht. U vindt 

bij Jungheinrich ook explosieveilige elektrische hef-

trucks die ook in ATEX 95 zones altijd een veilig gebruik 

garanderen.

De juiste heftruck voor de juiste stelling

U vindt bij ons ook complete oplossingen met een 

allesomvattend magazijnbeheer dat uw stelling en uw 

heftruck als een ’hand in hand’ werkend systeem ziet. 

Van de projectplanning en het CAD-ontwerp tot aan de 

overhandiging van de sleutel. Van legbordstellingen en 

tussenvloeren tot hoogbouw magazijnstellingen. Van 

advies en realisatie tot aan service. Alles op een adres.

Service met de competentie van de maker

Profiteer van onze service. Profiteer van de competentie 

van de maker. Met ons full service-aanbod of individueel 

afgestemde onderhoudsintervallen en nog veel meer... 

Onze dienstverlening overtuigt met een veelzijdige 

service, flexibel aangepast aan uw inzet. Daarmee biedt 

onze service juist op de lange termijn investerings- en 

planningszekerheid. Onze directe verkoop zorgt met 

een uitgebreid servicenetwerk en de eersteklas opleiding 

van onze buitendiensttechnici voor snelle reactietijden, 

minimale stilstandstijden en daarmee in het totaal lagere 

bedrijfskosten.

Voordelen

•  Competente en uitgebreide adviezen

•  Korte communicatielijnen en snelle reactietijden

•  Kostenbesparing dankzij korte stilstandtijden

•  Eersteklas opgeleide buitendiensttechnici

•  Efficiente onderdelenlogistiek met 98,5 procent  

beschikbaarheid van de onderdelen

•  Waardebehoud van uw trucks dankzij originele  

onderdelen

•  Verhoging van de bedrijfszekerheid

ISO 14040 gecertificeerde levenscyclusanalyse

De TUV Nord heeft de Jungheinrich levenscyclus sys-

tematisch geanalyseerd en op basis van EN ISO 14040 

gecertificeerd. Daarmee dragen we als eerste en enige 

fabrikant van intern transportmiddelen een gecertifi-

ceerd milieulabel.
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Jungheinrich Nederland BV

H.A. Lorentzweg 3

Postbus 231

2400 AE Alphen aan den Rijn

Telefoon 0172 44 67 89

Fax 0172 43 85 74

info@jungheinrich.nl

www.jungheinrich.nl

Jungheinrich intern transport
trucks voldoen aan de Europese
veiligheidsvoorschriften

Jungheinrich 
Fabrieken, Verkoop 
en Service Europa  
ISO 9001/ ISO 14001

Certificaat volgens ISO 9001
Certificaat-nummer 650141
Jungheinrich Nederland BV


