Verkoop, herstelling of
onderhoud van voertuigen
in alle veiligheid.
Laat uw technische installaties regelmatig
controleren op veilig gebruik, het beperkt de
risico’s op eventuele arbeidsongelukken en
voorkomt onvoorziene onderhoudskosten.
Bovendien bent u meteen wettelijk in orde.
Met Vinçotte, alles onder controle.

Elektrische installaties HS/LS

Branddetectie

Thermografie

Regelmatige controle verlaagt het risico
op brand en stilstand van uw elektrische
installaties. Deze controle op basis van het
AREI voert Vinçotte, als Erkend Organisme,
graag voor u uit.

Een branddetectie-installatie bestaat uit
detectoren, drukknoppen, sirenes en een
centrale. De controle van uw branddetectiesysteem verlaagt niet alleen het risico op
schade aan uw goederen en gebouw in
geval van brand, maar het creërt ook een
veiligheidsgevoel bij uw werknemers en
klanten.

Een onverwachte productiestop of brand
wilt u uiteraard ten alle tijden vermijden. Een
thermografisch onderzoek van uw elektrische
installatie helpt daarbij. We maken hierbij een
opname van uw elektrische installatie met een
thermografische camera.
Deze spoort preventief mogelijke verhittingen
op die met het blote oog niet zichtbaar zijn.

Deze periodieke controle garandeert dat
het systeem correct gebruikt, onderhouden
en zo nodig aangepast wordt. Het KB
brandpreventie op arbeidsplaatsen verplicht
een jaarlijkse controle.

Zo verkleint u de kans op uitval van uw
installatie en brand en reduceert u bovendien
ook uw elektriciteitsverbruik.

Veiligheidsnazicht behandelingstoestellen
en arbeidsmiddelen

Persluchthouders

Opslagtanks

Alle behandelingstoestellen en arbeidsmiddelen zijn onderhevig aan invloeden
waardoor slijtage kan optreden. Poorten,
transpalletten, autogeen lasposten, etc.
dienen daarom volgens de Codex voor het
Welzijn op het Werk verplicht nagekeken te
worden door een bevoegd persoon, zoals
een Vinçotte-expert.

Laat uw persluchthouders correct inspecteren.
Verhoog zo de veiligheid van uw medewerkers
en goederen en verklein het risico op arbeidsongevallen.

Door regelmatig uw opslagtanks te laten
nakijken vermijdt u het risico op vervuiling en
zeer hoge saneringskosten. Bovendien bent
u dan ook meteen wettelijk in orde en weet u
welke preventieve of curatieve maatregelen u
kan of moet nemen.

Allereerst voeren we een conformiteitscontrole uit. Vervolgens wordt de
laagspanning minimum vijfjaarlijks en
de hoogspanning jaarlijks gekeurd.
Deze keuring omvat een administratieve
controle, controle van het materiaal,
van de aard van de beschermingen,
beveiligingen en metingen van de
spreidingsweerstand van de aarding,
isolatieweerstand, continuïteit, etc.
(niet-limitatief).

We voeren voor u om de 12 maanden een
controle uit op basis van alle relevante
normen en regelgeving.

Een initiële conformiteitscontrole wordt
opgevolgd door een (minstens) driejaarlijks
in- en uitwendig nazicht. Alle controles
gebeuren volgens de gewestelijke
voorschriften en in functie van de regio en
fabrikantshandleiding.

Wat gebeurt er precies? Een nazicht van de
staat van de overvulbeveiliging, controle op
verontreiniging buiten de houder en visueel
zichtbare delen, controle van kathodische
bescherming (ondergrondse tanks) en het
lekdetectiesysteem en het testen van het
dampterugwinningssysteem stage I en II.

Explosieveiligheidsdocument
en zoneringsdossier

Hef en hijswerktuigen en toebehoren

Hefbruggen en heftafels > 0.5 m

Vinçotte staat u graag bij bij het opstellen
van uw explosieveiligheidsdocument en
zoneringsdossier.

Door regelmatig uw hef- en hijswerktuigen
(bv. een werkplaatskraan) te laten inspecteren,
verhoogt u de veiligheid van uw medewerkers
en goederen en verkleint u het risico op
arbeidsongevallen.

Laat regelmatig uw hefbruggen controleren.
Zo verhoogt u de veiligheid van uw
medewerkers en goederen en verkleint u het
risico op arbeidsongevallen.

Onze expert brengt de installaties en
stoffen die tot een explosieve atmosfeer
zouden kunnen leiden in kaart. U krijgt ook
een explosieveiligheidsdocument (EVD)
waarin u een concrete set van maatregelen
op maat van uw bedrijf vindt. Hiermee kan
u de veiligheid van u, uw medewerkers
en uw bedrijf verbeteren. Indien dit nodig
blijkt staan wij ook in voor het opmaken
van de zoneringsdossiers, inclusief de
zoneringstekeningen en goedkeuring door
een Erkend Organisme.

De driemaandelijkse inspecties gebeuren
volgens de voorschriften van het ARAB/
CODEX arbeidsmiddelen. Ze bestaan uit een
visuele controle aangevuld met een nazicht
op de mechanismen en structuren.

De inspectie van hefbruggen gebeurt
jaarlijks en volgens de voorschriften van het
ARAB art. 283.

Gasinstallaties

Kwaliteitsaudits

Erkend installateur CNG

Door een regelmatige controle van uw
gasinstallatie voldoet u niet alleen aan de
wettelijke eisen betreffende brandpreventie
op de arbeidsplaats, maar verkleint u ook het
risico op brand en verlies van performantie.

Wilt u zich als onderneming steeds verder
verbeteren en voldoen aan bepaalde
wettelijke eisen? Wilt u zich onderscheiden in
de sector en wilt u in aanmerking komen om
herstellingen aan de carrosserie, die gedekt
zijn door verzekeringsmaatschappijen, uit te
voeren?

Om uw bedrijf te laten erkennen, dient u te
beschikken over een werkplaats en over
technische installaties waarvan de conformiteit
is gecontroleerd en geattesteerd (cfr. bijlage B
van het KB 7 maart 2013).

Vinçotte voert voor u een dichtheidsproef
uit om eventueel lekken en gevaarlijke
situaties op te sporen.

Wij gaan na of uw onderneming voldoet aan
bepaalde objectieve richtlijnen. Hierbij gaat
het over de aanwezigheid van technische
uitrusting, kwaliteitscriteria, MVO-criteria en
administratieve documenten. Na elke audit
wordt een vertrouwelijk rapport opgesteld en
ontvangt u een certificaat.

De controle bestaat uit een initiële conformiteitscontrole opgevolgd door een jaarlijkse
verificatie. Dit gebeurt altijd op basis van de
bijlage B van het KB 3/ 2013 en moet uitgevoerd worden door een erkende instantie,
zoals Vinçotte. Het nazicht van de installatie
omvat (niet-limitatief):
 een administratief nazicht van de
administratieve & technische documenten
(EVD, zondering, periodiek laagspanningsverslag, etc.)
 een visuele controle van de staat en
correctheid van de werkplaats

Opleidingen Academy

Milieuvergunning

KB 28 maart 2014
Audit brandveiligheid & Risicoanalyse

Vinçotte Academy is het erkend Trainings- en
examencentrum van Vinçotte. Onze sterkte
zit in de combinatie van onze expertise in
inspectie, controle en certificatie
met onze knowhow op het vlak van
trainingstechnieken. Als werkgever bent u
verantwoordelijk ervoor te zorgen dat uw
werknemers in veilige omstandigheden
kunnen werken en ze ook aan te moedigen
om veilig te werken. Dit door ze bijvoorbeeld
opleidingen te laten volgen. Goed opgeleide
medewerkers handelen veilig en dus ook
duurzaam en efficiënt. Zo bent u zeker van het
optimale verloop van uw bedrijfsactiviteiten.

Indien uw milieuvergunning vervalt, kan
Vinçotte u bijstaan bij het opstellen van een
nieuwe aanvraag zodat u uw vergunning
kan verlengen. Bij voorkeur start u twee jaar
voordat uw huidige vergunning verloopt met
de opmaak van de nieuwe aanvraag.

Sinds maart 2014 dient op arbeidsplaatsen
een risicoanalyse uitgevoerd te worden die de
brandrisico’s in kaart brengt. Op basis hiervan
moeten de juiste preventiemaatregelen
genomen worden.

Enkele voorbeelden:
Heftruckbestuurder - PRSES: controle
Stapelrekken - BA4/BA5: werken aan
elektrische installaties - Veiligheid-...

Het doel van de risicoanalyse?
Het risico op brand verminderen en uw
brandpreventiebeleid naar een hoger niveau
tillen. Vinçotte kan hier ondersteuning bieden,
zowel op het geheel als op deelaspecten
van het KB: de verplichte risicoanalyses,
het voorstellen van preventiemaatregelen,
tussenkomst van hulpdiensten
vergemakkelijken, etc.

KB 28 april 2017 tot vaststelling van Boek III Arbeidsplaatsen van de Codex
over het welzijn op het Werk inzake elektrische risico’s op arbeidsplaatsen
Een elektrische installatie brengt altijd risico’s met zich mee. Om deze risico’s in kaart te brengen en
in te schatten, helpt Vinçotte u graag met een analyse. Zo voldoet u ook meteen aan de wettelijke
voorschriften.

Contact

dmlsalesnorth@vincotte.be

Onze expert gaat de conformiteit na van uw vaste elektrische installatie met het actuele AREI en
voorschriften conform het KB van 2017. Deze inventarisatie van de risico’s dient als basis voor de
op te maken risicobeoordeling. In onze studie formuleren we ook mogelijke corrigerende en/of
preventiemaatregelen, zowel op organisatorisch en menselijk vlak als op het vlak van elektrisch
materiaal.

Vinçotte
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde
+32 2 674 57 11
vincotte.be/car

