
Kedge Ankerpunten

Let op!

Wij adviseren om de gebruikshandleiding goed 

door te lezen en te begrijpen voordat u van Kedge 

Ankerpunten gebruik maakt.

Gebruikshandleiding



Het Kedge Ankerpunt kan zeer snel en eenvoudig worden aangebracht op platte 

daken. Vervolgens kunnen aan het ankerpunt persoonlijke beschermingsmiddelen 

(pbm’s) tegen vallen worden bevestigd. 

Bij het gebruik van Kedge Ankerpunten gelden de volgende eisen:

•  De Kedge is geschikt voor gebruik door één persoon.

•   De te gebruiken pbm’s en verbindingen zijn geschikt om door aangelijnd werken 

valgevaar te voorkomen en voldoen aan de geldende Europese normen.

•  De gebruiker moet zijn getraind in het gebruik van deze pbm’s.

•   Kedge Ankerpunten mogen nooit worden gebruikt voor hijs-, klim-  

of afdaalwerkzaamheden.

Veilig werken op het dak
Kedge Safety Systems adviseert bij aangelijnd werken op platte daken altijd te werken 

volgens de werkmethode van gebiedsbegrenzing. Uitgangspunt van deze methode is 

dat de lijn standaard zo kort wordt ingesteld dat de gebruiker niet over de dakrand kán 

vallen. In de praktijk komt het erop neer dat de gebruiker ruim voor de dakrand halt 

houdt en in die positie de lijn strak instelt.

 

Veilig aangelijnd vallen bestaat niet
Werken volgens de werkmethode van gebiedsbegrenzing is aan te raden, omdat veilig 

aangelijnd vallen niet bestaat. Bijvoorbeeld als er onvoldoende hoogte is om te kunnen 

worden opgevangen door het valbeveiligingssysteem vóórdat het lager gelegen deel 

wordt bereikt. Ook is er gevaar voor het vallen tegen of op obstakels in de valzone, zoals 

onderliggende balkons, schotelantennes, hekwerken, glasgevels, ramen of lichtreclame. 

Dan is er nog het risico dat een onjuiste vallijn wordt gekozen die niet geschikt blijkt 

te zijn in combinatie met een (scherpe) dakrand en is het nog maar de vraag of er 

altijd een reddingsplan voorhanden is of getrainde hulpverleners met geschikte 

reddingsmiddelen aanwezig zijn.

Veilig gebruik Onjuist gebruik



Inspectie
Controleer vóór het gebruik van het Kedge Ankerpunt de volgende punten: 

•  Het bevestigingsoog mag niet vervormd of beschadigd zijn.

•		 De	profielen	van	het	Ankerpunt	mogen	niet	vervormd	of	beschadigd	zijn.

•  De bevestigingsrozet mag niet gescheurd zijn of plaatselijk los zitten.

•   De dakbedekking rondom het ankerpunt mag niet onbedoeld zijn losgekomen en 

geen gebreken vertonen zoals ernstige scheur-, plooi-, blaas- of craquelévorming.

Onderhoud
Kedge Ankerpunten hebben over het algemeen weinig onderhoud nodig. Alleen als 

er sprake is van uitzonderlijke vervuiling in de vorm van mos- en algengroei of andere 

ernstige vervuiling. Bij voorkeur wordt eventuele vervuiling periodiek verwijderd 

door te vegen en te borstelen. Het ankerpunt mag niet worden schoongemaakt met 

reinigingsmiddelen. Als een goede reiniging toch nodig is, mag dat alleen met water.  

Het is van belang het Kedge Ankerpunt periodiek en vóór elk gebruik te inspecteren om 

een continu veilig gebruik te garanderen.

Reparaties
Is een Kedge Ankerpunt beschadigd? Dan is reparatie niet mogelijk. Het ankerpunt  moet 

in zijn geheel vervangen worden door een nieuw exemplaar. Het nieuwe ankerpunt 

moet worden gemonteerd conform de montagehandleiding door een hiertoe opgeleide 

persoon. Er mogen geen zaken gewijzigd of toegevoegd worden aan een Kedge 

Ankerpunt zonder vooraf uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de fabrikant.

Bij voorkeur wordt het Kedge 
Ankerpunt jaarlijks geïnspecteerd 
door iemand met verstand van 
zaken.



Levensduur
Het Kedge Ankerpunt gaat minimaal 10 jaar mee. De levensduur van gemonteerde 

Kedge Ankerpunten is echter sterk afhankelijk van de omstandigheden op het dak. 

Denk hierbij onder andere aan de mate van vervuiling, de conditie van de dakbedekking 

en de frequentie van het gebruik. Een Kedge Ankerpunt biedt bescherming totdat via 

routinematige inspectie wordt vastgesteld dat hij niet meer gebruikt mag worden.

Bij twijfel over de betrouwbaarheid mag het Kedge Ankerpunt niet langer gebruikt 

worden. Geconstateerde gebreken dienen direct gemeld te worden bij de  

(gebouw)eigenaar. Na extreme belasting of misbruik mag een Kedge Ankerpunt  

onder geen enkele voorwaarde opnieuw worden gebruikt en moet het ankerpunt  

direct vervangen worden.

De leverantie aan en de montage 
bij eindgebruikers van het Kedge 
Ankerpunt vindt plaats door 
afnemers van Kedge Safety 
Systems BV. De afnemers van 
Kedge Safety Systems BV, en 
Kedge Safety Systems BV zelf, 
zijn niet aansprakelijk wanneer 
sprake is van schade die (mede) 
het gevolg is van het niet volledig, 
en nauwgezet, opvolgen van deze 
gebruikshandleiding en/of sprake 
is van een onjuist gebruik van het 
Kedge Ankerpunt.

Contact
Kedge Safety Systems BV

Postbus 850, 4200 AW Gorinchem

W www.kedge.nu

T  +31 (0) 183 64 37 50

E  support@kedge.nu
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