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Valbeveiliging

Het kiezen van de juiste valbescherming is van levensbelang. Houd uw valbescherming in
topvorm door het goed te onderhouden. AquaSafety levert, keurt en onderhoudt alles
op het gebied van valbeveiliging. Uw veiligheid is onze passie!
Wilt u exact weten hoe u uw aangeschafte valbeveiliging moet gebruiken?
Kies dan voor een van onze veiligheidsopleidingen. Voorkom ongelukken door
ondeskundig gebruik. AquaSafety is
specialist in veiligheidsopleidingen.

Advies

Bij het kopen van valbeveiliging wilt
u de juiste keuzes maken. AquaSafety
adviseert u bij de aanschaf van de juiste
valbeveiliging. Onze professionals kennen zowel de materialen als de wetten,
normen en regelgeving. Zo bent u ervan
verzekerd dat u de juiste valbeveiliging
voor de juiste situatie koopt.

Waarom AquaSafety?

• Ruim tien jaar ervaring
• Officieel erkend keuringsstation van
valbeveiligingsmaterialen
• Wij werken objectief en onafhankelijk
• Naast levering en onderhoud van
materialen, trainen wij de gebruikers
van valbeveiligingsmiddelen

Veilig werken op hoogte

Harnasgordels, vallijnen, verankeringen:
AquaSafety is dé leverancier van alle
denkbare producten en diensten bij het
werken op hoogte. Want goed ingerichte
valbeveiliging begint met professioneel
materiaal: producten die voorzien zijn
van een keurmerk en die periodiek
geïnspecteerd en gekeurd worden door
de Keurmeesters en inspecteurs van
AquaSafety.

Wettelijk verplicht

Werkt u op daken, hoogwerkers,
platformen, steigers, silo’s, tankwagens
of in bomen? Dan is goedgekeurde
en gecertificeerde valbeveiliging voor
u verplicht zodra het valgevaar de
2,5 meter overschrijdt. Laat u vrijblijvend
informeren door onze specialisten.
Zij weten precies welke producten voor
u het meest geschikt zijn.

Valbeveiliging keuren

Bij de kwaliteit van valbeveiliging
staan mensenlevens op het spel. Laat
daarom de keuring van uw materiaal over
aan de experts van AquaSafety. Wij zijn
een VCA-erkend bedrijf met jarenlange
ervaring. Wij keuren uw materiaal volgens
de geldende normen, onder andere op de
volgende punten:
• Slijtage
• Verkleuring
• Deugdelijkheid van naden
• Deugdelijkheid van stiksels
• Beschadiging
• Roestvorming

Opleiding & training

AquaSafety is specialist in het aanbieden
van veiligheidsopleidingen. Ook voor
opleidingen op het gebied van
valbeveiliging kunt u bij ons terecht.
Want hoe betrouwbaar en deugdelijk
uw materiaal ook is, veiligheid staat of
valt met het juiste gebruik ervan.
Volg daarom de opleiding ‘Veilig werken
op hoogte’ en voorkom onnodige
ongevallen. Onze ervaren instructeurs
trainen u uitgebreid in het gebruik en
onderhoud van uw valbeveiliging.
Dat geeft zekerheid!

Uw veiligheid, onze zorg

De keuring van uw valbeveiliging is bij
AquaSafety in goede handen. Want uw
veiligheid is onze passie!
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